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RESUMO  

 

Este trabalho objetiva analisar e discutir sobre como o BPM (Business Process Management) 

pode ser utilizado como método para diagnosticar desvios e identificar oportunidades de 

melhorias nos processos, e sua correlação no desempenho econômico-financeiro de uma 

empresa no mercado segurador. A fundamentação está pautada em pesquisa documental e 

teórica, relativas à gestão por processos e a sua correlação com custos e despesas e foi 

desenvolvida a partir de um estudo de caso de uma empresa específica. Nesta pesquisa de 

natureza aplicada, caráter exploratório-descritivo e abordagem combinada, foram utilizados 

dados quantificáveis, no que diz respeito a tempo e custos dos processos, e dados qualitativos 

oriundos de documentos. Com a aplicação do Custeio ABC aliado aos métodos de BPM, foi 

possível identificar redundâncias, handoffs, matriz de responsabilidade de execução das 

atividades e, por conseguinte, oportunidades de melhoria nos processos da empresa, 

impactando positivamente na eficiência operacional e efetividade das atividades executadas. 

Por consequência, houve redução de custo/despesa e maximização de lucratividade. Os 

resultados encontrados evidenciam que há uma correlação direta entre a gestão por processos 

e o desempenho econômico-financeiro da empresa.       

 

Palavras-chave: BPM. Processos. Despesas. Custos. Seguros (Brasil). Previdência (Brasil).  



ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze and discuss how BPM (Business Process Management) can be 

used as a method to diagnose deviations and identify opportunities for process improvements 

and their correlation in the economic-financial performance of a company in the insurance 

market. The rationale is based on documentary and theoretical research related to process 

management and its correlation with costs and expenses and was developed from a case study 

of a specific company. Applied, exploratory-descriptive and combined approach, we used 

quantifiable data regarding process time and costs and qualitative data from documentary data 

collections. With the application of the ABC Costing allied to the BPM methods, it was 

possible to identify redundancies, handoffs, responsibility matrix of execution of the activities 

and, therefore, opportunities of improvement in the processes of the company positively 

impacting on the operational efficiency and effectiveness of the executed activities. 

Consequently, cost / expense reduction and profitability maximization. The results show that 

there is a direct correlation between the process management and the economic-financial 

performance of the company. 

 

Keywords: BPM. Processes. Expenses. Costs. Insurance (Brazil). Social Security (Brazil). 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Relação de prêmio ganho (receita) versus despesa/custo ....................................... 16 

Figura 2 – Método de cálculo de Custeio (ABC) ..................................................................... 66 

Figura 3 – Custeio tradicional versus custeio ABC .................................................................. 69 

Figura 4 – Relação entre gestão por processos e desempenho econômico-financeiro ............. 70 

Figura 5 – Estrutura metodológica do estudo ........................................................................... 72 

Figura 6 – Atividades do método de estudo de caso ................................................................ 74 

Figura 7 – Procedimentos metodológicos da pesquisa ............................................................. 75 

Figura 8 – Possível resultante da integração de palavras-chave definidas a partir do    

acrônimo PICO ........................................................................................................ 77 

Figura 9 – Etapas do processo de KDD .................................................................................... 79 

Figura 10 – Quantitativo de publicações com temas BPM, Custos/despesas e Seguros          

por ano ..................................................................................................................... 80 

Figura 11 – Execução dos processos e suas interfaces ............................................................. 85 

Figura 12 – Matriz Estratégica ................................................................................................. 86 

Figura 13 – Cadeia de Valor ..................................................................................................... 87 

Figura 14 – Desenho As Is do processo “Realizar Transferência de Carteira” ........................ 90 

Figura 15 – Desenho To Be do processo “Realizar Transferência de Carteira” ....................... 91 

Figura 16 – Desenho As Is do processo “Liberar Pagamento de Comissão” ........................... 91 

Figura 17 – Desenho To Be do processo “Liberar Pagamento de Comissão” .......................... 92 

Figura 18 – Desenho As Is do processo “Liberar Pagamento de Pró-labore de Parceria” ....... 92 

Figura 19 – Desenho To Be do processo “Liberar Pagamento de Pró-labore de Parceria” ...... 93 

Figura 20 – Desenho As Is do processo “Liberar Pagamento de Pró-labore de Corretagem” . 93 

Figura 21 – Desenho To Be do processo “Liberar Pagamento de Pró-labore de Corretagem” 94 

Figura 22 – Desenho As Is do processo “Registrar SUSEP” .................................................... 94 

Figura 23– Desenho To Be do processo “Registrar SUSEP” ................................................... 95 

Figura 24 – Desenho As Is do processo “Habilitar Corretor”................................................... 95 

Figura 25 – Desenho To Be do processo “Habilitar Corretor” ................................................. 96 

Figura 26 – Desenho As Is do processo “Realizar Pesquisa Cadastral” .................................. 96 

Figura 27 – Desenho To Be do processo “Realizar Pesquisa Cadastral de Treinando” ........... 97 

Figura 28 – Desenho As Is do processo “Habilitar Ex-treinando como Corretor” ................... 97 

Figura 29 – Desenho To Be do processo “Habilitar Ex-treinando como Corretor” ................. 98 

Figura 30 – Desenho As Is do processo “Regularizar Pagamento Rejeitado”.......................... 98 

Figura 31 – Desenho To Be do processo “Regularizar Pagamento Rejeitado” ........................ 99 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Triagem na base ISI Web of Science relacionada ao escopo da pesquisa ............. 22 

Quadro 2 – Resultado da triagem de títulos relacionados a despesas administrativas e      

gestão por processos .............................................................................................. 22 

Quadro 3 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de resumos: relação entre 

despesas administrativas e a gestão por processos em empresas de seguros e 

previdência ............................................................................................................. 23 

Quadro 4 – Artigo resultante da triagem de texto completo: relação entre despesas 

administrativas e a gestão por processos em empresas de seguros e previdência . 23 

Quadro 5 – Resultados encontrados na base Scopus relacionados a processos de negócio e 

despesa ................................................................................................................... 24 

Quadro 6 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de títulos: processos de     

negócio e despesa .................................................................................................. 25 

Quadro 7 – Artigos resultantes da triagem de resumos: processos de negócio e despesa ........ 25 

Quadro 8 – Artigo selecionado por meio da triagem de texto completo: processos de    

negócio e despesa .................................................................................................. 26 

Quadro 9 – Resumo da segunda triagem na base ISI Web of Science ..................................... 27 

Quadro 10 – Consolidação da segunda triagem de títulos relacionados a seguros e  

previdência ............................................................................................................. 27 

Quadro 11 – Consolidação dos artigos resultantes da segunda triagem de resumos:        

seguros e previdência ............................................................................................. 31 

Quadro 12 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de textos completos:        

seguros e previdência ............................................................................................. 33 

Quadro 13 – Resultados para a busca relacionada a gestão por processos............................... 34 

Quadro 14 – Consolidação dos artigos resultantes da segunda triagem de títulos: gestão       

por processos ......................................................................................................... 35 

Quadro 15 – Consolidação dos artigos resultantes da segunda triagem de resumos: gestão   

por processos ......................................................................................................... 38 

Quadro 16 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de texto completo: gestão       

por processos ......................................................................................................... 40 

Quadro 17 – Resumo da segunda triagem relacionada a custos/despesas ................................ 41 

Quadro 18 – Consolidação dos artigos resultantes da segunda triagem de títulos: 

custos/despesas ...................................................................................................... 41 

Quadro 19 – Consolidação dos artigos resultantes da segunda triagem de resumos: 

custos/despesas ...................................................................................................... 43 

Quadro 20 – Consolidação dos artigos resultantes da segunda triagem de textos completos: 

custos/despesas ...................................................................................................... 44 

Quadro 21 – Triagem na base Emerald Insight relacionada a seguros e previdência .............. 45 



 

Quadro 22 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de títulos na base Emerald 

Insight: seguros e previdência ............................................................................... 45 

Quadro 23 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de resumos na base Emerald 

Insight: seguros e previdência ............................................................................... 46 

Quadro 24 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de textos completos na base 

Emerald Insight: seguros e previdência ................................................................. 47 

Quadro 25 – Triagem na base Emerald Insight relacionada à gestão por processos ................ 48 

Quadro 26 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de títulos completos na base 

Emerald Insight: gestão por processos .................................................................. 48 

Quadro 27 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de resumos na base Emerald 

Insight: gestão por processos ................................................................................. 49 

Quadro 28 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de textos completos na base 

Emerald Insight: gestão por processos .................................................................. 50 

Quadro 29 – Busca na base Emerald Insight relacionada a indicadores de desempenho ........ 50 

Quadro 30 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de títulos na base Emerald 

Insight: indicadores de desempenho ...................................................................... 51 

Quadro 31 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de resumos na base Emerald 

Insight: indicadores de desempenho ...................................................................... 51 

Quadro 32 – Artigo resultante da triagem de texto completo na base Emerald Insight: 

indicadores de desempenho ................................................................................... 52 

Quadro 33 – Consolidação dos artigos provenientes de periódicos ......................................... 52 

Quadro 34 – Consolidação das demais fontes de dados ........................................................... 54 

Quadro 35 – Evolução histórica da gestão por processos ........................................................ 57 

Quadro 36 – Estruturação das diretrizes de busca com base no acrônimo PICO ..................... 76 

Quadro 37 – Estruturação das diretrizes de busca com base no acrônimo PICO ..................... 77 

Quadro 38 – Custos/despesas de 2016 ..................................................................................... 89 

 

 



 

LISTA DE SIGLAS 

 

CAPES  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

BPM  Business Process Management 

SES  Sistema de Estatísticas da SUSEP 

SUSEP Superintendência de Seguros Privados 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

PIB  Produto Interno Bruto 

CNSeg  Confederação Nacional das Seguradoras  

BCB         Banco Central do Brasil 

PGBL   Plano Gerador de Benefício Livre  

VGBL            Vida Gerador de Benefício Livre 

KDD  Knowledge Discovery in Databases 

TQM  Total Quality Management 

TOC  Theory of Constraints 

ERP                Enterprise Resource Planning 

KPI                 Key Performance Indicator  

ABC               Activity Based Costing 

PMO               Project Management Office 

BPM CBOK    Business Process Management Commom Body of Knowledge 

EPC                Event Process Chain 

GUT               Gravidade, Urgência, Tendência



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................... 15 

1.1 CONTEXTO DA PESQUISA ............................................................................................ 16 

1.2 QUESTÃO DA PESQUISA ............................................................................................... 17 

1.3 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 17 

1.3.1 Objetivo geral ................................................................................................................. 17 

1.3.2 Objetivos específicos ...................................................................................................... 17 

1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO ......................................................... 18 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO ......................................................................................... 18 

1.6 ESTRUTURAÇÃO DO ESTUDO ..................................................................................... 19 

2 REVISÃO DA LITERATURA .......................................................................................... 20 

2.1 O MERCADO .................................................................................................................... 20 

2.2 LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA ............................................... 21 

2.2.1 Triagem na base ISI Web of Science ........................................................................... 21 

2.2.2 Triagem na base SCOPUS ............................................................................................ 24 

2.2.3 Triagem na base SciELO .............................................................................................. 26 

2.2.4 Segunda triagem na base ISI Web of Science ............................................................. 26 

2.2.5 Triagem na base Emerald Insight ................................................................................ 45 

2.3 GESTÃO POR PROCESSOS ............................................................................................ 56 

2.3.1 Business process management (BPM) .......................................................................... 59 

2.3.2 Key performance indicator (KPI) – indicadores de desempenho ............................... 62 

2.4 DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO .............................................................. 63 

2.5 RELAÇÃO ENTRE GESTÃO POR PROCESSOS E DESEMPENHO ECONÔMICO-

FINANCEIRO .............................................................................................................. 66 

2.5.1 Custeio baseado em atividade (ABC) .......................................................................... 68 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA .................................................................................... 71 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA .................................................................................. 71 

3.2 ESTRUTURA METODOLÓGICA DO ESTUDO ............................................................ 72 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA E DA PESQUISA ............................................... 73 

3.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS ................................................................. 74 

3.4.1 Levantamento bibliométrico ......................................................................................... 75 

3.4.1.1 Critério de elegibilidade dos artigos ............................................................................. 78 

3.4.1.2 Consolidação e análise dos resultados da revisão sistemática nas bases de periódicos 78 



 

3.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS .......................................................... 81 

3.6 TRATAMENTO DOS DADOS ......................................................................................... 81 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS ............................................................ 82 

4.1 CENÁRIO E CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA EM ESTUDO ............................... 82 

4.1.1 Implementação de Gestão por Processos (BPM) ........................................................ 84 

4.1.2 Aplicação de Custeio ABC para identificação dos custos das atividades e o impacto 

de BPM no desempenho econômico-financeiro da empresa ................................... 88 

5 CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS ................................ 101 

OBRAS CITADAS ............................................................................................................... 103 

OBRAS CONSULTADAS ................................................................................................... 108 

  

 



 15 

1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo Coric e Bara (2014), os negócios ao redor do mundo estão sob enorme 

pressão de alta competição, e o ambiente de negócios está em rápida mutação e com clientes 

cada vez mais exigentes. Contribuem para essa pressão a globalização, o avanço tecnológico e 

as alterações legislativas e regulamentares. Diante dessa pressão do mercado, urge que as 

organizações tenham seus processos organizados, visando atender às necessidades de seus 

clientes de forma ágil, com qualidade e com controle de seus custos. 

Para Cavalcanti e Raupp (2014), é necessário que as organizações tenham foco no 

tipo de vantagem competitiva em seu nicho de mercado e o persigam por meio de estratégias 

específicas, articulando com método adotado para se obter essa vantagem. Essas estratégias 

precisam estar pautadas no controle das atividades, da análise de seu desempenho, 

melhorando sempre os processos.  

Mello (2015) ressalta a relevância da mudança de paradigma organizacional das 

empresas de serviços, mais especificamente, das empresas seguradoras, de forma a deixarem 

o planejamento tradicional no processo laboral para se utilizarem da gestão e controle focados 

em flexibilidade, inovação, qualidade e custo que a dinâmica do mercado de serviços exige.  

Essas empresas apresentam um custo operacional muito elevado e, para alcançarem 

melhor eficiência, Mello (2015) afirma que o seu desenvolvimento deve ser sustentado pelo 

desenvolvimento de processos, sendo este fator decisivo para o seu sucesso.  

A gestão e a otimização dos processos seguem uma escala de maturidade, uma vez 

que é necessária a implementação da gestão por processos, para, em seguida, custear suas 

atividades, de forma a otimizar as etapas que apresentem oportunidades de redução de custo. 

De acordo com Follmann (2012), essa maturidade está relacionada ao nível de 

desenvolvimento de determinada área da empresa e de acordo com parâmetros pré-

estabelecidos. 

Magno et al. (2011) afirmam que os modelos de maturidade são referenciais usados 

para a avaliação da capacidade dos processos em direção aos objetivos da empresa, ao 

planejamento e monitoramento de ações de melhoria contínua, redução de custos e 

localização de oportunidades de melhoria na produtividade e na qualidade.   

Cavalcante e Raupp (2014) apregoam que somente pela compreensão da relação que 

há entre preços, recursos, uso e melhoria de processos, os executivos podem tomar decisões 

de forma estratégica em relação à atuação da empresa frente ao mercado.  
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Nesse sentido, o sistema de custeio baseado em atividades, para Cavalcante e Raupp 

(2014), cria vantagem competitiva para as organizações, pois possibilita a análise dos custos 

de cada atividade em particular, fornecendo subsídios confiáveis para suas atividades e 

otimização dos processos que demandam mais custos e despesas, principalmente nas 

empresas do segmento de serviços.  

   

1.1 CONTEXTO DA PESQUISA 

 

Em particular, este estudo se propõe a estudar uma empresa do mercado segurador. 

Sobre esse setor, Nelson et al. (2010) afirmam que as seguradoras têm a necessidade da 

normatização e da gestão por processos, pois seus processos são complexos, provenientes de 

legislação extensa e de frequente alteração, e são auditados frequentemente pelos órgãos 

reguladores. Além disto, há, em seu nicho, uma grande diversidade de canais, forte 

competitividade entre concorrentes e altos índices de despesas administrativas. 

O caso em estudo, uma grande empresa de seguros e previdência privada, pioneira 

em previdência no Brasil e uma das líderes em seu nicho de mercado, em consonância com 

seu segmento, apresentou crescimento de receita no período de 2010 a 2016. Porém, apresenta 

déficit em eficiência operacional, o que impacta diretamente na relação prêmio1 ganho versus 

despesa2/custo, como ilustra a figura 1.   

 

Figura 1 – Relação de prêmio ganho (receita) versus despesa/custo 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em SUSEP/SES (2017).  

 

                                                 

1 Prêmio: valor que o segurado e/ou estipulante paga à seguradora para ter direito ao seguro. (SUSEP, 2006). 
2 “Despesa é um gasto com as atividades meio e não gera retorno financeiro” (LEONE, 2000, p.22 ).  
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De 2008 a 2010, houve algumas iniciativas de desenho, modelagem e gestão dos 

processos da companhia, mas até 2010 não havia um escritório estruturado, com funções e 

responsabilidades claramente definidas.  

Em 2016, o escritório de processos foi reestruturado, a cadeia de valor com seus 

respectivos processos finalísticos foi definida, e métodos de Business Process Management 

(BPM) foram implementados. Sendo assim, era possível identificar que o processo 

“Comissionar” tinha relação direta com o nicho de atuação e, por conseguinte, com o 

custo/despesa para a companhia.    

 

1.2 QUESTÃO DA PESQUISA 

 

“Em que medida a literatura acadêmica aborda a relação entre gestão por processos e 

desempenho econômico financeiro?” 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

Uma vez contextualizado o problema e apresentada a questão de pesquisa, a seguir 

formula-se o objetivo geral e os objetivos específicos. 

  

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral da pesquisa é analisar o impacto da gestão por processos no 

desempenho econômico-financeiro das organizações, particularmente em empresas do setor 

de seguros e previdência. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

a) Definir gestão por processos. 

b) Identificar, na literatura científica, a correlação entre gestão por processos e o 

desempenho econômico-financeiro das empresas.    

c) Analisar o caso de uma empresa do mercado de seguros e previdência quanto à 

correlação entre a gestão por processos e o seu desempenho econômico-

financeiro. 
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1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Este estudo se propõe a contribuir para racionalização dos processos finalísticos da 

organização estudada, com estreito rebatimento na redução dos desperdícios associadas às 

despesas administrativas e aos custos. Adicionalmente, em termos gerenciais, propõe-se a 

criação de um painel, que vincula indicadores dos processos finalísticos com a devida 

correlação com sistema de custeio, permitindo decisões gerenciais mais efetivas e, 

consequentemente, seguras. 

Em termos acadêmicos, o estudo se propõe a correlacionar dois campos de pesquisa 

que usualmente são abordados de maneira segregada, embora tenham estreita relação para a 

eficiência do negócio. Neste sentido, compreende-se que este estudo possa contribuir para o 

avanço das medições do desempenho financeiro associado aos processos finalísticos.  

Cumpre destacar, ainda, que no levantamento sistemático da literatura nas bases 

Scopus, ISI Web of Science e SciELO evidenciou-se escassez de estudos publicados em 

periódicos internacionais com escopo similar ao desta dissertação, em português e em inglês, 

conforme ilustram os quadros dispostos na seção 2.2, o que sugere uma possível contribuição 

desta pesquisa para preencher essa lacuna. 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO  

 

O objeto deste estudo é uma empresa de seguros e previdência de grande porte. No 

entanto, apesar de se tratar de uma multinacional, para os fins desta pesquisa serão 

considerados apenas os dados de sua atuação no município do Rio de Janeiro, dado que a 

autora também reside nessa cidade. 

Os temas gestão por processos de negócio e redução de despesas/custos serão 

explorados de forma tal que fundamentem os temas abordados, não se pretendendo esgotar os 

conceitos existentes e suas variantes. Este trabalho também não tem a pretensão de identificar 

os modelos de gestão, técnicas e ferramentas utilizados pelas organizações para seu 

gerenciamento, nem ferramentas de TI.  

Neste sentido, este estudo fica limitado a investigar a utilização de BPM objetivando 

a redução de despesas/custos, pautada nos processos finalísticos/essenciais ao core business 

da empresa estudada no período de 2010 a 2016.   



19 

Considerando os conceitos de cadeia de valor de Michael Porter (1980), os processos 

essenciais para este tipo de negócio são: planejar vendas; formar força de vendas; prospectar e 

vender; tratar proposta; analisar riscos; arrecadar premiação e regular benefício.   

 

1.6 ESTRUTURAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. O primeiro capítulo tem caráter 

introdutório e visa contextualizar o tema e a situação-problema a serem desenvolvidos ao 

longo do estudo, bem como formular o objetivo geral e os objetivos específicos, a justificativa 

e relevância do estudo e sua delimitação. 

O segundo capítulo apresenta uma revisão de literatura sobre os impactos da gestão 

por processos no mercado segurador e sua relevância para a redução dos custos 

administrativos e como diferencial para competitividade, neste nicho de mercado. Esse 

capítulo além de apresentar conceitos, permite uma discussão abrangente sobre esses 

assuntos, gerando maior embasamento teórico. 

O capítulo 3 descreve os procedimentos metodológicos propostos para a pesquisa 

empírica, com inspiração na revisão da literatura técnica e científica. 

No capítulo 4 é realizada a análise da pesquisa empírica, proveniente tanto do estudo 

realizado na empresa foco deste estudo e a comparação de seus indicadores com os dados do 

mercado segurador. Adicionalmente, nesse capítulo, encontra-se a confrontação das 

evidências empíricas com a literatura técnico-científica. 

Por fim, no quinto capítulo são apresentadas as conclusões do estudo e sugestões de 

pesquisas futuras. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

  

Este capítulo apresenta os principais fundamentos teóricos que suportam o 

desenvolvimento da pesquisa. Nele são abordados assuntos que oferecem o embasamento 

necessário para o desenvolvimento desta pesquisa, resgatando o histórico da gestão por 

processos de negócio, os conceitos existentes, os modelos de aplicação e a eficiência 

operacional através da gestão por processos. A revisão bibliográfica também apresenta a 

utilização da gestão por processos de negócio, identificada em pesquisas nos âmbitos 

brasileiro e internacional. 

 

2.1 O MERCADO 

 

O mercado segurador obteve, entre 2012 e 2016, indicadores promissores, se 

comparado a outras categorias de prestação de serviços. O relatório de contas nacionais 

trimestrais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016) evidencia que o 

setor de seguros e a intermediação financeira apresento, em 2016, crescimento de 0,2% em 

comparação ao mesmo período do ano anterior, mesmo com o cenário de crise econômica que 

impactou grande parcela das atividades, ficando acima do decrescimento de 3,8% do PIB 

nacional do mesmo ano. 

O percentual de penetração da arrecadação dos planos de acumulação e planos de 

risco, categorias que são objetos deste estudo, no PIB nominal manteve uma crescente 

variando de 1,9%, em 2012, a 2,3%, em 2016. E no primeiro trimestre de 2017 apresentou 

crescimento de 1 p.p. em relação a 2016, ou seja, 2,4%. 

O resumo estatístico da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, 

Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG, 2010-2016), sobre 

o Mercado Segurador e seus diversos segmentos, corrobora a análise supracitada, pois 

utilizando dados públicos da SUSEP, além de fontes auxiliares como Banco Central do Brasil 

(BCB) e IBGE, evidencia que o histórico de arrecadação vem apresentando um crescente de 

R$ 92,4 bilhões, em 2012, a R$ 148,7 bilhões, em 2016, mantendo o desempenho em 2017, 

com arrecadação de 36,8 bilhões no primeiro trimestre. 

Segundo a CNSeg (2017), em 2017 o setor de seguros cresceu 13,9% em relação ao 

mesmo período de 2016, tendo maior representatividade nesse crescimento o nicho que se 

refere a pessoas. Ou seja, os planos de acumulação (PGBL e VGBL) e os planos de seguro de 

vida individual (risco) comandam o crescimento do setor, devido à necessidade da população 
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de proteger-se frente à volatidade da economia, apresentando um crescimento de 14,9% e 

20%, respectivamente.  

Os relatórios estatísticos demonstram ainda, que, no âmbito da América Latina, o 

mercado segurador brasileiro representa 48% do volume total de prêmios de seguros da 

região. Em contrapartida, os processos precisam ser bem geridos e mensurados, pois, na 

mesma medida do crescimento acelerado, o boletim de reclamações de seguros publicado pela 

CNSeg (2017) evidencia que 31% das reclamações dos clientes de seguros relacionados a 

vida e acumulação estão no âmbito da contestação e cobrança, e outros 31% se referem a 

contrato e oferta em 2016.  

Na publicação do primeiro trimestre de 2017 da Revista de Seguros edição 900, 

evidencia-se que o cenário de recessão e instabilidade econômica tem levado os brasileiros a 

reduzir despesas com bens de consumo e a aumentar a procura por seguros individuais.  

Além das estatísticas demonstradas pela CNSeg (2010-2016), a estimativa do IBGE 

é que o Brasil ainda é um país de população ativa predominantemente jovem. A faixa etária 

de 30 a 39 anos (a mais produtiva e a maior entre as demais, que representa, atualmente, 

16,4% da população total ou 33,4 milhões de brasileiros) atingirá seu pico até 2018. Daí em 

diante, começará a decrescer, e a razão de dependência voltará a aumentar, fechando a janela 

de oportunidades demográficas. A partir de 2050, um terço da população terá mais de 60 anos 

de idade, dado o declínio dos índices de natalidade e da mortalidade. Diante desse cenário de 

longevidade, aumentará ainda mais a demanda pelo mercado segurador. Dessa forma, as 

empresas precisam estar preparadas para o crescimento estável, com qualidade, lucratividade 

e menores custos.  

 

2.2 LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DA LITERATURA 

 

A pesquisa foi realizada entre os dias 21 de julho e 15 de outubro de 2016, nas bases 

de periódicos ISI Web of Science, Scopus e SciELO. Um ponto em comum entre os 

resultados encontrados nas plataformas foi o fato de que, considerando a integração das 

palavras-chave na string de busca, não foram encontrados resultados em português.  

 

2.2.1 Triagem na base ISI Web of Science 

 

No quadro 1 se apresenta o resumo da triagem efetuada na base ISI Web of Science. 
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Quadro 1 – Triagem na base ISI Web of Science relacionada ao escopo da pesquisa 

TS 77 

Filtro idiomático (EN) 72 

Filtro por tipo de documento (Article or Review) 46 

Por categorias (área do conhecimento) ISI WoS 29 

Refinamento por título 6 

Refinamento por resumo 3 

Refinamento por full paper 1 

Fonte: A autora (2017). 

 

Por título: nesse refinamento, foram removidos os artigos que, a partir da leitura do 

título, evidenciaram-se fora do escopo (relação das despesas administrativas e a gestão por 

processos em empresas de seguros e previdência) do estudo proposto. Entretanto, apesar dos 

esforços envidados para alinhar os resultados dos trabalhos aos objetivos do estudo, e ainda 

aplicando o filtro Article OR Review, o resultado da busca foi de documentos oriundos de 

conferências e que não versavam especificamente sobre as questões propostas neste estudo. 

Assim, o quadro 2 consolida os artigos resultantes da triagem de títulos que apresentassem 

relação entre despesas administrativas e a gestão por processos em empresas de seguros e 

previdência. 

 

Quadro 2 – Resultado da triagem de títulos relacionados a despesas administrativas e gestão por processos 

# Artigos selecionados por meio da triagem de título 

1 Coric, Sanja; Bara, Danijel (2014). Business process management in insurance case of 

Jadransko Insurance Company. In: 10th International Conference on Interdisciplinary 

Management Research, Opatija, Croatia, MAY 16-18, 2014, pp. 866-887. 

2 Kaur, Ratinder (2011). Inside story of business process reengineering in State Bank of Patiala 

(SBOP): Straight from the Horses' Mouth. In: 5th International Conference on Information 

Intelligence, Systems, Technology and Management, Gurgaon, India, MAR 10-12, 2011. Vol. 

141, pp. 363-366. 

3 Geyer, Alois; Ziemba, William T. (2008). The innovest Austrian pension fund financial 

planning model InnoALM. In: International Workshop on Forecasting and Risk Control. 

Beijing, Peoples R China, DEC, 2006, pp. 797-810, JUL-AUG 2008. 

4 Nowicki, Adam; Rot, Artur; Ziora, Leszek. The role of business intelligence and data 

warehouses in the management of enterprise. Application in retail trade and insurance 

companies. In: 4th International Conference on Cybernetics and Information Technologies, 

Systems and Applications/5th Int Conf on Computing, Communications and Control 

Technologies. Orlando, FL, Jul. 12-15, 2007, pp. 278-283. 

5 Van Liere, DW; Hagdorn, L; Hoogeweegen, MR. Embedded coordination in a business 

network. In: Seminar on Smart Business Networks. Putten, Netherlands, MAY 26-28, 2004, 

pp. 261-269.  
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6 Fiksel, J.; Harrington, K. Maximizing the economic value of process safety management. In: 

International Conference and Workshop on Risk Analysis in Process Safety. Atlanta, GA, Oct 

21-24, 1997, pp. 397-406. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Triagem de resumos: após a seleção dos trabalhos por meio da aderência dos títulos 

ao escopo deste trabalho, novo refinamento foi incorporado. Para tal, foram removidos os 

artigos que, a partir da leitura do resumo, apesar de abordarem questões no âmbito da gestão 

por processos, afastavam-se dos objetivos deste estudo.  

No quadro 3 se apresenta a consolidação dos artigos resultantes da triagem de 

resumos relacionados a despesas administrativas e gestão por processos em empresas de 

seguros e previdência. 

 

Quadro 3 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de resumos: relação entre despesas administrativas e 

a gestão por processos em empresas de seguros e previdência 

# Artigos selecionados por meio da triagem de resumo 

1 Coric, Sanja; Bara, Danijel (2014). “Business process management in insurance case of 

Jadransko Insurance Company.” In: 10th International Conference on Interdisciplinary 

Management Research. Opatija, Croatia, May 16-18, 2014. pp. 866-887. 

2 Kaur, Ratinder (2011). Inside story of business process reengineering in State Bank of Patiala 

(SBOP): Straight from the Horses' Mouth. In: 5th International Conference on Information 

Intelligence, Systems, Technology and Management, Gurgaon, India, Mar 10-12, 2011. 

Vol.141, pp. 363-366. 

3 Van Liere, DW; Hagdorn, L; Hoogeweegen, MR. Embedded coordination in a business 

network. In: Seminar on Smart Business Networks, Putten, Netherlands, May 26-28, 2004. 

pp. 261-269.  

Fonte: A autora (2017). 

 

Triagem do texto completo: por fim, após a triagem dos resumos com a finalidade 

de identificar os artigos que tivessem relação com este estudo, realizou-se a triagem do texto 

completo dos artigos remanescentes, cuja consolidação está representada no quadro 4. 

 

Quadro 4 – Artigo resultante da triagem de texto completo: relação entre despesas administrativas e a gestão por 

processos em empresas de seguros e previdência 

# Artigos selecionados por meio da triagem de texto completo 

1 Coric, Sanja; Bara, Danijel (2014). Business process management in insurance case of 

Jadransko Insurance Company. Interdisciplinary Management Research. Opatija, Croatia, 

May 16-18, 2014, pp. 866-887. 

Fonte: A autora (2017). 
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2.2.2 Triagem na base SCOPUS 

 

Ao se utilizar a string de busca: (insurance firms or insurance business or insurance 

enterprises or insurance organizations or pension firms or pension business or pension 

enterprises or pension firms) AND (business process or business process management or 

process management or process control or administrative process or managerial process or 

BPM) AND (cost management or cost control or administrative cost or expense management 

or administrative expense or expense control) AND (productivity or performance or dash 

board or practices or methodologies or efficiency), definida a partir das diretrizes do 

acrônimo PICO, essa busca resultou em 92 textos encontrados. Porém, estes artigos não 

apresentavam consonância com a questão de revisão.  

Segundo Petticrew e Roberts (2006), uma busca altamente sensível (específica) é 

aquela que recupera uma elevada proporção de estudos relevantes. Dessa forma, como no 

método de busca altamente sensível não foram encontrados textos de relevância consideráveis 

para este trabalho, foi necessário diminuir a especificidade da busca.  

Com as strings: “business process management OR cost management OR 

administrative expense; business process management OR cost management OR 

administrative expense OR insurance firms AND business process management AND 

(administrative expense OR cost management) AND insurance firms” foram encontrados 

4.065, 6.000 e 1.882 textos, respectivamente.  

Como os resultados dessas buscas ainda não foram contributivos para este trabalho, 

uma nova string foi formulada: “business process management AND administrative expense 

AND insurance firms” e, com isso, o resultado foi de 132 títulos encontratos. Ao se avaliar os 

títulos, apenas quatro textos apresentaram relevância, porém, após análise do resumo, nenhum 

dos textos apresentou consonância com a questão de revisão.  

Em nova estratégica de busca na plataforma em questão sob a string: “business 

process management AND administrative expense”, foi obtido o resultado demonstrado no 

quadro 5. 

 

Quadro 5 – Resultados encontrados na base Scopus relacionados a processos de negócio e despesa 

TS 884 

Filtro idiomático (EN) e português 870 

Filtro por tipo de documento (Article OR Review) 621 

Por categorias (Subject Area) Scopus 455 
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Refinamento por título 5 

Refinamento por resumo 2 

Refinamento por full paper 1 

Fonte: A autora (2017). 

 

Por título: por meio desse refinamento, foram encontrados cinco títulos, conforme 

detalhado no quadro 6.  

 

Quadro 6 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de títulos: processos de negócio e despesa 

# Artigos selecionados por meio da triagem de título 

1 Nazarova, V.L., Shtiller, M.V., Selezneva, I.V., Kohut, O.Y., Seytkhamzina, G.Z. (2016). 

“Budgeting systems in the strategic management accounting.” Indian Journal of Science and 

Technology. 

2 Leshchuk, V., Polinkevych, O., Ishchuk, L. (2015). “Strategy of engineering enterprises' 

business process management in reengineering and redesign”. Source of the Document 

Economic Annals-XXI 1-2 (1), pp. 57-61. 

3 Nowicki, Adam; Rot, Artur; Ziora, Leszek. (2010). “The performance impact of business 

process standardization: HR case study insights”. Muenstermann, B., von Stetten, A., Laumer, 

S., Eckhardt, A. Management Research Review. 

4 Olsen, K.A., Salisbury, D.L. (1998). “Individual social security accounts: issues in assessing 

administrative feasibility and costs”. EBRI issue brief / Employee Benefit Research Institute. 

5 Alnajjar, A.I., Siam, W.Z. (2011). “The ability of application activity-based costing system on 

the air line companies: The case of the Jordan aviation company”. Year the Document was 

Publish.  

Fonte: A autora (2017). 

 

Triagem de resumos: após a seleção dos trabalhos por meio da aderência dos 

títulos, novo refinamento foi incorporado, compilando-se apenas os artigos em que, por meio 

da leitura do resumo, foi possível perceber aderência ao tema central deste trabalho. Os dois 

artigos encontrados são listados no quadro 7. 

 

Quadro 7 – Artigos resultantes da triagem de resumos: processos de negócio e despesa 

# Artigos selecionados por meio da triagem de resumo 

1 Leshchuk, V., Polinkevych, O., Ishchuk, L. (2015). “Strategy of engineering enterprises' 

business process management in reengineering and redesign”. Source of the Document 

Economic Annals-XXI 1-2 (1), pp. 57-61. 

2 Alnajjar, A.I., Siam, W.Z. (2011). “The ability of application activity-based costing system on 

the airline companies: The case of the Jordan aviation company”. 

Fonte: A autora (2017). 
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Triagem do texto completo: no último estágio de refinamento, foi identificado, após 

sua leitura, o artigo que, em sua totalidade, é adequado como fonte de informação para esta 

pesquisa. 

 

Quadro 8 – Artigo selecionado por meio da triagem de texto completo: processos de negócio e despesa 

# Artigo selecionado por meio da triagem de texto completo 

1 Alnajjar, A.I.; Siam, W.Z. (2011). The ability of application activity-based costing system on 

the air line companies: The case of the Jordan aviation company. Year the document was 

publish. 

Fonte: A autora (2017). 

 

2.2.3 Triagem na base SciELO  

 

Com as mesmas strings utilizadas para as buscas realizadas nas bases supracitadas, 

na plataforma SciElo o resultado foi nulo, ou seja, nenhum título atendeu aos critérios de 

precisão estruturada em termos do acrônimo PICO. 

Essas estratégias de busca foram combinadas aos temas centrais da pesquisa 

(geralmente usando os termos AND e OR e NOT) para permitir que apenas os estudos mais 

relevantes sejam recuperados. Nesse sentido, utilizou-se sinônimos relevantes, mas ainda 

assim foi encontrada baixa proporção de estudos relevantes.  

Ainda seguindo o preconizado por Stefana et al. (2015) sobre o método de pesquisas 

bibliográficas, existe, geralmente, um trade-off entre sensibilidade e especificidade, havendo 

estudos relevantes escondidos entre muitos milhares (ou talvez dezenas de milhares) de 

citações irrelevantes. Sendo assim, considerando o limitado resultado das buscas, foram feitas 

novas pesquisas nas plataformas e, objetivando diminuir a sensibilidade das buscas, foram 

utilizadas strings por tema separadamente, desconsiderando a cominação entre elas, conforme 

detalhado a seguir.  

 

2.2.4 Segunda triagem na base ISI Web of Science 

 

Em nova pesquisa feita na base ISI Web of Science utilizando o recurso “pesquisa 

básica” com a string de busca: “insurance firms or insurance business or insurance 

enterprises or insurance organizations or pension firms or pension business or pension 

enterprises or pension firms”, obteve-se, como resultado, 684 textos. Em seguida foram 

aplicados os filtros idiomáticos (inglês), pelas áreas do conhecimento: economics, business 
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finance, business, management e statistics probability e, por fim, o filtro por tipo de 

documento, paper OR review. Não foram estipuladas delimitações de espaço de tempo no 

critério de elegibilidade.  

O resumo dessa triagem encontra-se no quadro 9. 

 

Quadro 9 – Resumo da segunda triagem na base ISI Web of Science 

TS 684 

Filtro idiomático (EN) 610 

Por categorias (área do conhecimento) ISI WoS 336 

Filtro por tipo de documento (Paper OR Review) 287 

Refinamento por título 27 

Refinamento por resumo 14 

Refinamento por full paper 8 

Fonte: A autora (2017). 

 

Os refinamentos por título, resumo e texto completo foram realizados conforme os 

mesmos parâmetros descritos acima, ou seja, com foco nos artigos que estivessem 

consonantes com os interesses deste estudo. 

 

Por título: o refinamento por títulos relacionados a seguros e previdência é 

detalhado no quadro 10. 

 

Quadro 10 – Consolidação da segunda triagem de títulos relacionados a seguros e previdência 

# Artigos selecionados por meio da triagem de título 

1 Does customer analysis affect firm performance? Quantitative evidence from the Polish 

insurance market.  

Tomczyk, Przemyslaw; Doligalski, Tymoteusz; Zaborek, Piotr. 

Journal of Business Research, vol. 69, 9. ed., pp. 3652-3658, Sep. 2016.  

2 Correlations between insurance lines of business: an illusion or a real phenomenon? Some 

methodological considerations. 

Avanzi, Benjamin; Taylor, Greg; Wong, Bernard. 

Astin Bulletin, vol. 46, 2. ed., pp. 225-263, May 2016.  

3 Financial policies on firm performance: The US insurance industry before and after the 

global financial crisis. 

Yu, Chih-Ping. 

Economic Modelling, vol. 51, pp. 391-402, Dec 2015.  

4 Statistics as a basis for discrimination in the insurance business 

Rego, Margarida Lima 

Law Probability & Risk, vol. 14, 2. ed., pp. 119-134, JUN 2015.   
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5 Optimal financial and ordering decisions of a firm with insurance contract 

Wang, Wenli; Luo, Jianwen 

Technological and Economic Development of Economy, vol. 21, 2. ed., pp. 257-279, Mar 4, 

2015. 

6 Possibilities of business risk reduction in insurance through systematic use of the social 

media and business intelligence tools 

Hilker, Claudia; Zajko, Marian 

Editado por: Hudokova, K; Kockovicova, J; Ninaj, M 

Conferência: 17th International Scientific Conference on Finance and Risk 2015 Local: 

Bratislava, Slovakia, NOV 23-24, 2015.  

Patrocinador(es): Univ Econ Bratislava, Fac Natl Econ, Dept Finance 

Proceedings of the 17TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FINANCE 

AND RISK 2015, vol. 1, pp. 37-47, 2015. 

7 Management of Insurance Mediation for Small and Medium Enterprises 

Cejkova, Viktoria; Fabus, Michel 

Editado por: Kajurova, V; Krajicek, J 

Conferência: 12th International Scientific Conference on European Financial Systems 2015 

Local: Masaryk Univ, Brno, Czech Republic, JUN 18-19, 2015.  

Patrocinador(es): Masaryk Univ, Fac Econ & Adm, Dept Finance; Masaryk Univ, Inst 

Financial Market 

European Financial Systems, 2015. Proceedings of the 12TH INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONFERENCE, pp. 73-78, 2015. 

8 Intellectual capital based performance improvement, study in insurance firms 

Zakery, Amir; Afrazeh, Abbas 

Journal of Intellectual Capital, vol. 16, 3. ed., pp. 619-638, 2015. 

9 Cost efficiency and board composition under different takaful insurance business models 

Kader, Hala Abdul; Adams, Mike; Hardwick, Philip.  

International Review of Financial Analysis, vol. 32, pp. 60-70, MAR 2014.    

10 New business and efficiency of insurance companies in the Slovak Republic 

Grmanova, Eva 

Autor(es) grupo de livros: SGEM 

Conferência: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and 

Arts (SGEM 2014) Local: Albena, BULGARIA Data: SEP 01-10, 2014  

Patrocinador(es): Bulgarian Acad Sci; Acad Sci Czech Republ; Latvian Acad Sci; Polish 

Acad Sci; Russian Acad Sci; Serbian Acad Sci & Arts; Slovak Acad Sci Intro; Natl Acad 

Sci Ukraine; Natl Acad Sci Armenia; Sci Counc Japan; World Acad Sci TWAS; European 

Acad Sci, Arts & Lett; Acad Fine Arts Zagreb Croatia; Croatian Acad Sci & Arts; Acad Sci 

Moldova; Montenegrin Acad Sci & Arts; Georgian Acad Sci; Acad Fine Arts & Design 

Bratislava; Russian Acad Arts; Turkish Acad Sci; SGEM. 

Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism, Vol II, Série de livros: 

International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, pp. 511-

518, 2014.  

11 Business process management in insurance case of Jadransko Insurance Company 

Coric, Sanja; Bara, Danijel 

Editado por: Bacher, U; Barkovic, D; Dernoscheg, KH. 

Conferência: 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY 

MANAGEMENT RESEARCH, Opatija, Croatia, MAY 16-18, 2014  
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Patrocinador(es): Josip Juraj Strossmayer Univ Osijek; Fac Econ Osijek; Hsch Pforzheim 

Univ 

Interdisciplinary Management Research X, Série de livros: Interdisciplinary Management 

Research-Interdisziplinare Managementforschung, vol. 10, pp. 866-887, 2014.   

12 Information asymmetry in insurance firms and supervisory institutions relations: problems, 

consequences and remedies 

Kurek, Robert 

Argumenta Oeconomica, vol. 33, 2. ed., pp. 145-170, 2014. 

13 The effects of total quality management and organizational learning on business 

performance: evidence from Taiwanese insurance industries 

Lee, Hsu-Hua; Lee, Chen-Ying 

Total Quality Management & Business Excellence, vol. 25, 9-10 ed., pp. 1072-1087, 2014.  

14 The determinants of life insurer's growth for a developing insurance market: domestic vs 

foreign insurance firms 

Tien, Joseph J.; Yang, Sharon S. 

Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, vol. 39, 1 ed., pp. 1-24, JAN 

2014. 

15 Regulations and soundness of insurance firms: International evidence 

Pasiouras, Fotios; Gaganis, Chrysovalantis 

Journal of Business Research, vol. 66, 5. ed, pp. 632-642, MAY 2013. 

16 Impact Assessment of Strategic Competences on Organization performance: An Empirical 

Study in Jordanian Insurance Companies 

Alhawari, Samer; Talet, Amine Nehari; Al-Jarrah, Mufleh 

Autor(es) do livro: Solimon, KS 

Conferência: 20th International-Business-Information-Management-Assoc Conf on 

Entrepreneurship Vision 2020: Innovatio, Development Sustainability, and Economic 

Growth Local: Kaula Lumpour, Malaysia, Data: Mar 25-26, 2013  

Patrocinador(es): Univ Malaysia Kelantan; Int Business Informat Management Assoc 

Entrepreneurship Vision 2020: Inovation, Development Sustainability, and Economic 

Growth, vols 1 and 2, pp, 169-180, 2013.  

17 Research of Insurance Business Process Outsourcing Benefits, Models and Risks 

Sun Shulei; Guo Wenjing. 

Editado por: Chen, B; Powers, MR; Yan, X 

Conferência: 4th China International Conference on Insurance and Risk Management 

(CICIRM) Local: Yunnan Univ Finance & Econ, Kunming, Peoples R China, JUL 17-20, 

2013  

Patrocinador(es): Tsinghua Univ, China Ctr Insurance & Risk Management; City Univ, Cass 

Business Sch 

Proceedings of 2013 CHINA INTERNATIONAL CONFERENCE ON INSURANCE AND 

RISK MANAGEMENT, pp. 208-214, 2013.  

18 Life insurance in India: the relationship between reforms and growth in business 

Ghosh, Alman. 

Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, vol. 38, 1 ed., pp. 88-112, JAN 

2013. 

19 Organization and efficiency in the international insurance industry: A cross-frontier analysis 
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Biener, Christian; Eling, Martin. 

European Journal of Operational Research, V. 221, 2. ed, pp. 454-468, SEP 1 2012. 

20 Improving Service Technology and Business Process: A Case of an Insurance Company in 

Taiwan 

Weng, Calvin S. 

Editado por: Kocaoglu, DF; Anderson, TR; Daim, TU 

Conferência: Conference of PICMET - Technology Management for Emerging 

Technologies (PICMET) Local: Vancouver, Canada. Data: Jul 29-Aug 02, 2012.  

Patrocinador(es): Portland State Univ, Maseeh Coll Engn & Comp Sci, Dept Engn & 

Technol Management; Portland State Univ; Tourism Vancouver; Portland Int Ctr 

Management Engn & Technol (PICMET) 

PICMET '12: Proceedings of the TECHNOLOGY MANAGEMENT FOR EMERGING 

TECHNOLOGIES, pp. 3225-3231, 2012.   

21 Investment activities of insurance companies of the Common Economic Space: The 

principles of organization, management and optimization. 

Bolatovna, Kebekpayeva Zhaniya 

Autor(es) grupo de livros: T. Ryskulov Kazakh Economic Univ 

Conferência: International Scientific Forum of the 6th Ryskulov's Readings - Socio-

Economic Modernization of Kazakhstan Under Conditions of Global Financial Instability 

Local: Almaty, Kazakhstan, May 16-18, 2012. 

Vith ryskulov readings: socio-economic modernization of Kazakhstan under conditions of 

global financial instability, pp. 1234-1249, 2012. 

22 Testing a service quality measurement scale in the business to business insurance industry.  

Petrisoaia, Carmen; Pop, Nicolae Al. 

Editado por: Bratianu, C; Bratucu, G; Lixandroiu, D; et al. 

Conferência: 7th International Conference on Business Excellence Local: Brasov, Romania 

Data: OCT 12-13, 2012  

Patrocinador(es): Acad Econom Studies; Transilvania Univ Brasov; Univ Akron; Soc 

Business Excellence 

Business Excellence Challenges During the Economic Crisis, vol. 2, pp. 89-+ , 2012. 

23 Are publicly held firms less efficient? Evidence from the US property-liability insurance 

industry 

Xie, Xiaoying 

Conferência: CONFERENCE ON PERFORMANCE MEASUREMENT IN THE 

FINANCIAL SERVICES SECTOR, Imperial Coll, London, England, JUL 04-05, 2008.  

Patrocinador(es): Int Data Envelopment Anal Soc; Temple Univ, Adv Ctr Finan Inst 

Journal of Banking & Finance, vol. 34, 7. ed., Edição especial: SI, pp. 1549-1563, JUL 

2010. 

24 Life-insurance efficiency in China: a comparison of foreign and domesticf 

Chen, Bingzheng; Powers, Michael R.; Qiu, Joseph 

China & World Economy, vol. 17, 6. ed., pp. 43-63, DEC 2009. 

25 Efficiency of insurance firms with endogenous risk management and financial 

intermediation activities 

Cummins, J. David; Dionne, Georges; Gagne, Robert; et al. 

Journal of Productivity Analysis, vol. 32, 2 ed., pp. 145-159, OCT 2009. 
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26 Multinational enterprise in insurance: An historical overview 

Wilkins, Mira 

Business History, vol. 51, 3.ed. Edição especial: SI, pp. 334-363, MAY 2009   

27 Development of commercial insurance business in Slovakia and Hungary in the years 1997-

2006. 

Kafkova, Eva; Kracinovsky, Martin 

Ekonomicky Casopis, vol. 56, 4. ed, pp, 384-402, 2008.  

Fonte: A autora (2017). 

 

Triagem de resumos: o quadro 11 apresenta a consolidação dos artigos encontrados 

na segunda triagem de resumos, relacionados a seguros e previdências. 

 

Quadro 11 – Consolidação dos artigos resultantes da segunda triagem de resumos: seguros e previdência 

# Artigos selecionados por meio da triagem de resumos 

1 Does customer analysis affect firm performance? Quantitative evidence from the Polish 

insurance market 

Tomczyk, Przemyslaw; Doligalski, Tymoteusz; Zaborek, Piotr 

Journal of Business Research, vol. 69, 9. ed, pp. 3652-3658, SEP 2016.   

2 Correlations between insurance lines of business: an illusion or a real phenomenon? Some 

methodological considerations. 

Avanzi, Benjamin; Taylor, Greg; Wong, Bernard. 

Astin Bulletin, vol. 46, 2. ed., pp. 225-263, May 2016. 

3 Financial policies on firm performance: The US insurance industry before and after the 

global financial crisis 

Yu, Chih-Ping 

Economic Modelling, vol. 51, pp. 391-402, DEC 2015.  

4 Statistics as a basis for discrimination in the insurance business 

Rego, Margarida Lima 

Law Probability & Risk, vol. 14, 2. ed., pp. 119-134, JUN 2015.   

5 Cost efficiency and board composition under different takaful insurance business models 

Kader, Hala Abdul; Adams, Mike; Hardwick, Philip.  

International Review of Financial Analysis, vol. 32, pp. 60-70, MAR 2014.    

6 New business and efficiency of insurance companies in the Slovak Republic 

Grmanova, Eva 

Autor(es) grupo de livros: SGEM 

Conferência: International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and 

Arts (SGEM 2014) Local: Albena, Bulgaria, SEP 01-10, 2014  

Patrocinador(es): Bulgarian Acad Sci; Acad Sci Czech Republ; Latvian Acad Sci; Polish 

Acad Sci; Russian Acad Sci; Serbian Acad Sci & Arts; Slovak Acad Sci Intro; Natl Acad 

Sci Ukraine; Natl Acad Sci Armenia; Sci Counc Japan; World Acad Sci TWAS; European 

Acad Sci, Arts & Lett; Acad Fine Arts Zagreb Croatia; Croatian Acad Sci & Arts; Acad Sci 

Moldova; Montenegrin Acad Sci & Arts; Georgian Acad Sci; Acad Fine Arts & Design 

Bratislava; Russian Acad Arts; Turkish Acad Sci; SGEM 

Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism, vol II. Série de livros: 
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International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, pp. 511-

518, 2014. 

7 Business process management in insurance case of Jadransko Insurance Company 

Coric, Sanja; Bara, Danijel 

Editado por: Bacher, U; Barkovic, D; Dernoscheg, KH; et al. 

Conferência: 10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY 

MANAGEMENT RESEARCH, Opatija, Croatia, MAY 16-18, 2014  

Patrocinador(es): Josip Juraj Strossmayer Univ Osijek; Fac Econ Osijek; Hsch Pforzheim 

Univ 

Interdisciplinary Management Research X, Série de livros: Interdisciplinary Management 

Research-Interdisziplinare Managementforschung, vol. 10, pp. 866-887, 2014.   

8 The effects of total quality management and organizational learning on business 

performance: evidence from Taiwanese insurance industries 

Lee, Hsu-Hua; Lee, Chen-Ying 

Total Quality Management & Business Excellence, vol. 25, 9-10 ed., pp. 1072-1087, 2014. 

9 Impact assessment of strategic competences on organization performance: an empirical 

study in Jordanian Insurance Companies 

Alhawari, Samer; Talet, Amine Nehari; Al-Jarrah, Mufleh 

Autor(es) do livro: Solimon, KS 

Conferência: 20th International-Business-Information-Management-Assoc Conf on 

Entrepreneurship Vision 2020: Innovatio, Development Sustainability, and Economic 

Growth Local: Kaula Lumpour, Malaysia, MAR 25-26, 2013  

Patrocinador(es): Univ Malaysia Kelantan; Int Business Informat Management Assoc 

Entrepreneurship Vision 2020: innovation, development sustainability, and economic 

growth, vol. 1 and 2, pp. 169-180, 2013.  

10 Research of insurance business process outsourcing benefits, models and risks 

Sun Shulei; Guo Wenjing 

Editado por: Chen, B; Powers, MR; Yan, X 

Conferência: 4th China International Conference on Insurance and Risk Management 

(CICIRM) Local: Yunnan Univ. Finance & Econ., Kunming, Peoples R China, JUL 17-20, 

2013  

Patrocinador(es): Tsinghua Univ, China Ctr Insurance & Risk Management; City Univ, Cass 

Business Sch 

Proceedings of 2013 CHINA INTERNATIONAL CONFERENCE ON INSURANCE AND 

RISK MANAGEMENT, pp. 208-214, 2013.  

11 Life insurance in India: the relationship between reforms and growth in business 

Ghosh, Alman. 

Geneva Papers on Risk and Insurance-Issues and Practice, vol. 38, 1 ed., pp. 88-112, JAN 

2013. 

12 Improving service technology and business process: a case of an insurance company in 

Taiwan 

Weng, Calvin S. 

Editado por: Kocaoglu, DF; Anderson, TR; Daim, TU 

Conferência: Conference of PICMET - Technology Management for Emerging 

Technologies (PICMET) Local: Vancouver, CANADA Data: JUL 29-AUG 02, 2012  

Patrocinador(es): Portland State Univ, Maseeh Coll Engn & Comp Sci, Dept Engn & 
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Technol Management; Portland State Univ; Tourism Vancouver; Portland Int Ctr 

Management Engn & Technol (PICMET) 

PICMET '12: Proceedings of TECHNOLOGY MANAGEMENT FOR EMERGING 

TECHNOLOGIES, pp. 3225-3231, 2012.   

13 Multinational enterprise in insurance: An historical overview 

Wilkins, Mira 

Business History, vol. 51, 3. ed., Edição especial: SI, pp. 334-363, MAY 2009.   

14 Development of commercial insurance business in Slovakia and Hungary in the years 1997-

2006 

Kafkova, Eva; Kracinovsky, Martin 

Ekonomicky Casopis, vol. 56, 4. ed. pp. 384-402, 2008.  

Fonte: A autora (2017). 

 

Triagem do texto completo: na triagem de textos completos relacionados a seguros 

e previdência foram encontrados oito artigos, que estão listados no quadro 12. 

 

Quadro 12 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de textos completos: seguros e previdência 

# Artigos selecionados por meio da triagem de textos completos 

1 Cost efficiency and board composition under different takaful insurance business models 

Kader, Hala Abdul; Adams, Mike; Hardwick, Philip 

International Review of Financial Analysis, vol. 32, pp. 60-70, MAR 2014.  

2 New business and efficiency of insurance companies in the Slovak Republic 

Grmanova, Eva 

Autor(es) grupo de livros: SGEM 

Conferência: INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY SCIENTIFIC CONFERENCES 

ON SOCIAL SCIENCES AND ARTS  

Political Sciences, Law, Finance, Economics and Tourism, vol II. Série de livros: 

International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts, pp. 511-

518, 2014. 

3 Business process management in insurance case of Jandransko Insurance Company 

Coric, Sanja; Bara, Danijel 

Editado por: Bacher, U; Barkovic, D; Dernoscheg, KH; et al. 

Proceedings of 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY 

MANAGEMENT RESEARCH, Opatija, Croatia, MAY 16-18, 2014.  

Interdisciplinary Management Research X. Série de livros: Interdisciplinary Management 

Research-Interdisziplinare Managementforschung, vol. 10, pp. 866-887, 2014.   

4 The effects of total quality management and organizational learning on business 

performance: evidence from Taiwanese insurance industries 

Lee, Hsu-Hua; Lee, Chen-Ying 

Total Quality Management & Business Excellence, vol. 25, 9-10 ed., pp. 1072-1087, 2014. 

5 Impact assessment of strategic competences on organization performance: an empirical 

study in Jordanian Insurance Companies 

Alhawari, Samer; Talet, Amine Nehari; Al-Jarrah, Mufleh 
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Autor(es) do livro: Solimon, KS 

Conferência: 20TH INTERNATIONAL-BUSINESS-INFORMATION-MANAGEMENT-

ASSOC CONF ON ENTREPRENEURSHIP VISION 2020: INNOVATIO, 

DEVELOPMENT SUSTAINABILITY, AND ECONOMIC GROWTH                         

Kuala Lumpour, Malaysia, MAR 25-26, 2013  

Patrocinador(es): Univ Malaysia Kelantan; Int Business Informat Management Assoc 

Entrepreneurship Vision 2020: innovation, development sustainability, and economic 

growth, vol. 1 and 2, pp. 169-180, 2013. 

6 Improving service technology and business process: a case of an insurance company in 

Taiwan 

Weng, Calvin S. 

Editado por: Kocaoglu, DF; Anderson, TR; Daim, TU 

Conferência: Conference of PICMET - Technology Management for Emerging 

Technologies (PICMET) Local: Vancouver, Canada, JUL 29-AUG 02, 2012  

PICMET '12: Proceedings of TECHNOLOGY MANAGEMENT FOR EMERGING 

TECHNOLOGIES, pp. 3225-3231, 2012.   

7 Multinational enterprise in insurance: an historical overview 

Wilkins, Mira 

Business History, vol. 51, 3. ed., Edição especial: SI, pp. 334-363, MAY 2009.   

8 Development of commercial insurance business in Slovakia and Hungary in the years 1997-

2006 

Kafkova, Eva; Kracinovsky, Martin. 

Ekonomicky Casopis, vol. 56, 4. ed., pp. 384-402, 2008.  

Fonte: A autora (2017). 

 

Ainda utilizando o recurso “pesquisa básica” com a string de busca: “business 

process or business process management or process management or process control or 

administrative process or managerial process or BPM”, o resultado foi de 27.196 textos. 

Após a aplicação dos filtros idiomáticos (inglês), pelas áreas do conhecimento: business 

finance, business, management e, por fim, o filtro por tipo de documento, paper OR review, o 

resultado se deu conforme o quadro 13.  

 

Quadro 13 – Resultados para a busca relacionada a gestão por processos 

TS 27.196 

Filtro idiomático (EN) 26.185 

Por categorias (área do conhecimento) ISI WoS 1.850 

Filtro por tipo de documento (Paper OR Review) 1.758 

Refinamento por título 34 

Refinamento por resumo 19 

Refinamento por full paper 11 

Fonte: A autora (2017). 
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Por título: no quadro 14 estão listados os artigos relacionados à gestão por processos 

identificados na segunda triagem de títulos.  

 

Quadro 14 – Consolidação dos artigos resultantes da segunda triagem de títulos: gestão por processos 

 # Artigos selecionados por meio da triagem de título 

1 The effects of the interactive use of management control systems on process and 

organizational innovation 

Lopez-Valeiras, Ernesto; Beatriz Gonzalez-Sanchez, Maria; Gomez-Conde, Jacobo. 

Review of Managerial Science, vol. 10, 3. ed., pp. 487-510, JUL 2016. 

2 Integrating open innovation and business process innovation: Insights from a large-scale 

study on a transition economy 

Pilav-Velic, Amila; Marjanovic, Olivera. 

Information & Management, vol. 53, 3. ed., Edição especial: SI, pp. 398-408, APR 2016. 

3 Process landscape and efficiency in non-life insurance claims management An industry 

benchmark 

Mahlow, Nils; Wagner, Joel 

Journal of Risk Finance, vol. 17, 2. ed., pp. 218-244, 2016. 

4 Process landscape and efficiency in non-life insurance claims management An industry 

benchmark 

Mahlow, Nils; Wagner, Joel   

Journal of Risk Finance, vol. 17, 2. ed., pp. 218-244, 2016. 

5 The relationship between business diversification and productivity: considering the impact 

of process innovation at different corporate life cycles 

Chang, Heng-Yu; Lee, Amber Yun-Ping 

Technology Analysis & Strategic Management, vol. 28, 7. ed., pp. 827-840, 2016. 

6 Business process management: a maturity assessment of Saudi Arabian organizations 

AlShathry, Omar 

Business Process Management Journal, vol. 22, 3. ed., pp. 507-521, 2016.   

7 Ownership relevance in aspect-oriented business process models 

Sampaio do Prado Leite, Julio Cesar; Santoro, Flavia Maria; Cappelli, Claudia. 

Business Process Management Journal, vol. 22, 3. ed., pp. 566-593, 2016.   

8 Process improvement for professionalizing non-profit organizations: BPM approach 

Haddad, Carolina Resende; Florez Ayala, Diego Hernando; Maldonado, Mauricio Uriona. 

Business Process Management Journal, vol. 22, 3. ed., pp. 634-658, 2016.  

9 Specific characteristics of innovation management process 

Yasini, Pouran 

International Journal of Organizational Leadership, vol. 5, 2. ed., pp. 162-171, 2016. 

10 Combining modelling and simulation approaches How to measure performance of business 

processes 

Bisogno, Stefania; Calabrese, Armando; Gastaldi, Massimo. 

Business Process Management Journal, vol. 22, 1. ed., pp. 56-74, 2016.    
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11 Business process rearrangement and renaming A new approach to process orientation and 

improvement 

Khosravi, Ali 

Business Process Management Journal, vol. 22, 1. ed., pp. 116-139, 2016.    

12 How to go from strategy to results? Institutionalising BPM governance within organisations 

Hernaus, Tomislav; Vuksic, Vesna Bosilj; Stemberger, Mojca Indihar 

Business Process Management Journal, vol. 22, 1. ed., pp. 173-195, 2016.    

13 BPM for supporting customer relationship and profit decision 

Lau, Henry; Nakandala, Dilupa; Samaranayake, Premaratne 

Business Process Management Journal, vol. 22, 1. ed., pp. 231-255, 2016.    

14 Business model disclosure in the Strategic Report Entangling intellectual capital in value 

creation process 

Bini, Laura; Dainelli, Francesco; Giunta, Francesco 

Journal of Intellectual Capital, vol. 17, 1. ed. pp. 83-102, 2016. 

15 Reflections on the 2013 decade award-“exploitation, exploration, and process management: 

the productivity dilemma revisited” ten years later 

Benner, Mary J.; Tushman, Michael L. 

Academy of Management Review, vol. 40, 4. ed., pp. 497-514, OCT 2015.  

16 Modeling value cocreation processes and outcomes in knowledge-intensive business 

services engagements 

Lessard, Lysanne. 

Service Science, vol. 7, 3. ed., pp. 181-195, SEP 2015. 

17 Value Co-Creation Processes-Early Stages of Value Chains Involving High-Tech Business 

Markets: Samsung-Qualcomm Semiconductor Foundry Businesses 

Park, Changhyun; Lee, Heesanged. 

Journal of Business-to-Business Marketing, vol. 22, 3. ed., pp. 229-252, JUL 3 2015. 

Context Sensitive Links 

18 Management learning in business networks: The process and the effects 

Liu, Rebecca 

Management Learning, vol. 46, 3. ed., pp. 337-360, JUL 2015. 

19 Business relationship process management as company dynamic capability improving 

relationship portfolio 

Mitrega, Maciej; Pfajfar, Gregor 

Industrial Marketing Management, vol. 46, pp. 193-203, APR 2015. 

20 A model-driven approach for event-based business process monitoring 

Koetter, Falko; Kochanowski, Monika 

Conferência: International Conference on Business Process Management Local: Tallinn, 

Estonia,: SEP, 2012 

Information Systems and E-business Management, vol. 13, 1. ed., Edição especial: SI, pp. 5-

36, FEB 2015.   

21 Business process improvement by means of Big Data based Decision Support Systems: a 

case study on Call Centers 

Vera-Baquero, Alejandro; Colomo-Palacios, Ricardo; Molloy, Owen; et al. 

IJISPM-International Journal of Information Systems and Project Management, vol. 3, 1. 

ed., pp. 5-26, 2015. 
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22 From business process management to customer process management 

Trkman, Peter; Mertens, Willem; Viaene, Stijn. 

Business Process Management Journal, vol. 21, 2. ed., pp. 250-266, 2015.   

23 Relocation of production processes towards low-cost countries through the project 

management & process reengineering performance model 

Felice, Fabio de; Petrillo, Antonella; Silvestri, Alessandro 

Business Process Management Journal, vol. 21, 2. ed., pp. 379-402, 2015.   

24 Improving the efficiency of public administrations through business process reengineering 

and simulation A case study 

Rinaldi, Marta; Montanari, Roberto; Bottani, Eleonora. 

Business Process Management Journal, vol. 21, 2. ed., pp. 419-462, 2015. 

25 Assessment model for organizational business process maturity with a focus on BPM 

governance practices 

Boer, Fernanda Gobbi de; Mueller, Claudio Jose; Caten, Carla Schwengber ten. 

Business Process Management Journal, vol. 21, 4. ed., pp. 908-927, 2015.   

26 The impact of external environmental on business process management and organizational 

performance 

Wong, Wai Peng; Ahmad, Noor Hazlina; Nasurdin, Aizzat Mohd. 

Service Business, vol. 8, 4. ed., pp. 559-586, DEC 2014.  

27 Management processes for agility, speed, and innovation 

Winby, Stuart; Worley, Christopher G. 

Organizational Dynamics, vol. 43, 3. ed., Edição especial: SI, pp. 225-+, JUL-SEP 2014.   

28 A business process management capabilities perspective on organisation performance 

Wong, Wai Peng; Tseng, Ming-Lang; Tan, Kim Hua 

Total Quality Management & Business Excellence, vol. 25, ed. 5-6, Edição especial: SI, pp. 

602-617, APR 10 2014.   

29 What affects the extent of business process management implementation? An empirical 

study of Malaysia's manufacturing organizations 

Nurbanum, Marini; Nasurdin, Aizzat Mohd.; Ahmad, Noor Hazlina. 

Operations Management Research, vol. 6, ed. 3-4, pp. 91-104, DEC 2013.  

30 Investigating the effects of business process orientation on organizational innovation 

performance 

Tang, Jing; Pee, L. G.; Iijima, Junichi 

Information & Mamagement, vol. 50, 8. ed., Edição especial: SI, pp. 650-660, DEC 2013.  

31 Investigating the success of operational business process management systems 

Poelmans, Stephan; Reijers, Hajo A.; Recker, Jan. 

Information Technology & Management, vol.14, 4. ed., pp. 295-314, DEC 2013.   

32 Business-process management: a proposed framework for future research 

Wong, Wai Peng 

Total Quality Management & Business Excellence, vol. 24, ed. 5-6, Edição especial: SI, pp. 

719-732, JUN 1 2013.   

Fonte: A autora (2017). 
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Triagem de resumos: no quadro 15 estão listados os artigos relacionados à gestão 

por processos identificados na segunda triagem de resumos.  

 

Quadro 15 – Consolidação dos artigos resultantes da segunda triagem de resumos: gestão por processos 

# Artigos selecionados por meio da triagem de resumos 

1 Integrating open innovation and business process innovation: Insights from a large-scale 

study on a transition economy 

Pilav-Velic, Amila; Marjanovic, Olivera 

Information & Management, vol. 53, 3. ed., Edição especial: SI, pp. 398-408, APR 2016.    

2 Process landscape and efficiency in non-life insurance claims management An industry 

benchmark 

Mahlow, Nils; Wagner, Joel   

Journal of Risk Finance, vol. 17, 2. ed., pp. 218-244, 2016. 

3 The relationship between business diversification and productivity: considering the impact 

of process innovation at different corporate life cycles 

Chang, Heng-Yu; Lee, Amber Yun-Ping 

Technology Analysis & Strategic Management, vol. 28, 7. ed., pp. 827-840, 2016.  

4 Business process management: a maturity assessment of Saudi Arabian organizations 

AlShathry, Omar 

Business Process Management Journal, vol. 22, 1. ed., pp. 507-521, 2016.   

5 Ownership relevance in aspect-oriented business process models 

Sampaio do Prado Leite, Julio Cesar; Santoro, Flavia Maria; Cappelli, Claudia 

Business Process Management Journal, vol. 22, 1. ed., pp. 566-593, 2016.   

6 Process improvement for professionalizing non-profit organizations: BPM approach 

Haddad, Carolina Resende; Florez Ayala, Diego Hernando; Maldonado, Mauricio Uriona 

Business Process Management Journal, vol. 22, 1. ed., pp. 634-658, 2016.  

7 Combining modelling and simulation approaches How to measure performance of business 

processes 

Bisogno, Stefania; Calabrese, Armando; Gastaldi, Massimo. 

Business Process Management Journal, vol. 22, 1. ed., pp. 56-74, 2016.    

8 Business process rearrangement and renaming A new approach to process orientation and 

improvement 

Khosravi, Ali 

Business Process Management Journal, vol. 22, 1. ed., pp. 116-139, 2016.   

9 How to go from strategy to results? Institutionalising BPM governance within organisations 

Hernaus, Tomislav; Vuksic, Vesna Bosilj; Stemberger, Mojca Indihar 

Business Process Management Journal, vol. 22, 1. ed., pp. 173-195, 2016.    

10 BPM for supporting customer relationship and profit decision 

Lau, Henry; Nakandala, Dilupa; Samaranayake, Premaratne. 

Business Process Management Journal, vol. 22, 1. ed., pp. 231-255, 2016.   

11 Reflections on the 2013 decade award-“exploitation, exploration, and process management: 

the productivity dilemma revisited” ten years later 
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Benner, Mary J.; Tushman, Michael L. 

Academy of Management Review, vol. 40, 4. ed., pp. 497-514, OCT 2015.  

12 A model-driven approach for event-based business process monitoring 

Koetter, Falko; Kochanowski, Monika 

Conferência: International Conference on Business Process Management Local: Tallinn, 

Estonia, SEP 2012. 

Information Systems and E-Business Management, vol. 13, 1. ed., Edição especial: SI, pp. 

5-36, FEB 2015.  

13 From business process management to customer process management 

Trkman, Peter; Mertens, Willem; Viaene, Stijn 

Business Process Management Journal, vol. 22, 2. ed., pp. 250-266, 2015.   

14 Relocation of production processes towards low-cost countries through the project 

management & process reengineering performance model 

Felice, Fabio de; Petrillo, Antonella; Silvestri, Alessandro 

Business Process Management Journal, vol. 22, 1. ed., pp. 379-402, 2015.   

15 The impact of external environmental on business process management and organizational 

performance 

Wong, Wai Peng; Ahmad, Noor Hazlina; Nasurdin, Aizzat Mohd 

Service Business, vol. 8, 4. ed. pp. 559-586, DEC 2014.  

16 A business process management capabilities perspective on organisation performance 

Wong, Wai Peng; Tseng, Ming-Lang; Tan, Kim Hua 

Total Quality Management & Business Excellence, vol. 25, ed. 5-6, Edição especial: SI, pp. 

602-617, APR 10 2014.   

17 Investigating the effects of business process orientation on organizational innovation 

performance 

Tang, Jing; Pee, L. G.; Iijima, Junichi 

Information & Management, vol. 50, 8. ed., Edição especial: SI, pp. 650-660, DEC 2013.  

18 Investigating the success of operational business process management systems 

Poelmans, Stephan; Reijers, Hajo A.; Recker, Jan 

Information Technology & Management, vol. 14, 4. ed., pp. 295-314, DEC 2013.   

19 Business-process management: a proposed framework for future research 

Wong, Wai Peng 

Total Quality Management & Business Excellence, vol. 24, ed. 5-6, Edição especial: SI, pp. 

719-732, JUN 1 2013.   

Fonte: A autora (2017). 

 

Triagem do texto completo: no quadro 16 estão listados os artigos relacionados à 

gestão por processos identificados na segunda triagem de texto completo.  
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Quadro 16 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de texto completo: gestão por processos 

# Artigos selecionados por meio da triagem de textos completos 

1 Process landscape and efficiency in non-life insurance claims management An industry 

benchmark 

Mahlow, Nils; Wagner, Joel   

Journal of Risk Finance, vol. 17, 2. ed., pp. 218-244, 2016. 

2 Business process management: a maturity assessment of Saudi Arabian organizations 

AlShathry, Omar 

Business Process Management Journal, vol. 22, 3. ed., pp. 507-521, 2016.  

3 Process improvement for professionalizing non-profit organizations: BPM approach 

Haddad, Carolina Resende; Florez Ayala, Diego Hernando; Maldonado, Mauricio Uriona 

Business Process Management Journal, vol. 22, 3. ed., pp. 634-658, 2016.  

4 Combining modelling and simulation approaches How to measure performance of business 

processes 

Bisogno, Stefania; Calabrese, Armando; Gastaldi, Massimo 

Business Process Management Journal, vol. 22, 1. ed., pp. 56-74, 2016.    

5 How to go from strategy to results? Institutionalising BPM governance within organisations 

Hernaus, Tomislav; Vuksic, Vesna Bosilj; Stemberger, Mojca Indihar 

Business Process Management Journal, vol. 22, 1. ed., pp. 173-195, 2016.    

6 BPM for supporting customer relationship and profit decision 

Lau, Henry; Nakandala, Dilupa; Samaranayake, Premaratne. 

Business Process Management Journal, vol. 22, 1. ed., pp. 231-255, 2016.    

7 From business process management to customer process management 

Trkman, Peter; Mertens, Willem; Viaene, Stijn 

Business Process Management Journal, vol. 21, 2. ed., pp. 250-266, 2015.   

8 Assessment model for organizational business process maturity with a focus on BPM 

governance practices 

Boer, Fernanda Gobbi de; Mueller, Claudio Jose; ten Caten, Carla Schwengber 

Business Process Management Journal, vol. 21, 4. ed., pp 908-927, 2015.   

9 Management processes for agility, speed, and innovation 

Winby, Stuart; Worley, Christopher G. 

Organizational Dynamics, vol. 43, 3. ed., Edição especial: SI, pp. 225-+, JUL-SEP 2014.   

10 A business process management capabilities perspective on organization performance 

Wong, Wai Peng; Tseng, Ming-Lang; Tan, Kim Hua 

Total Quality Management & Business Excellence, vol. 25, ed. 5-6, Edição especial: SI, pp. 

602-617, APR 10 2014.   

11 Investigating the effects of business process orientation on organizational innovation 

performance 

Tang, Jing; Pee, L. G.; Iijima, Junichi 

Information & Management, vol. 50, 8. ed., Edição especial: SI, pp. 650-660, DEC 2013.  

Fonte: A autora (2017). 
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Já a string de busca: “cost management or cost control or administrative cost or 

expense management or administrative expense or expense control” resultou em 4.695 textos, 

sobre os quais foram aplicados os filtros idiomáticos (inglês), por área do conhecimento e por 

tipo de documento, conforme ilustra o quadro 17.  

 

Quadro 17 – Resumo da segunda triagem relacionada a custos/despesas 

TS 4.695 

Filtro idiomático (EN e POR) 4.552 

Por categorias (área do conhecimento) ISI WoS 254 

Filtro por tipo de documento (Paper OR Review) 247 

Refinamento por título 15 

Refinamento por resumo 10 

Refinamento por full paper 9 

Fonte: A autora (2017). 

 

Por título: no quadro 18 estão listados os artigos relacionados a custos/despesas 

identificados na segunda triagem de títulos. 

 

Quadro 18 – Consolidação dos artigos resultantes da segunda triagem de títulos: custos/despesas 

# Artigos selecionados por meio da triagem de título 

1 Cost efficiency in municipal solid waste service delivery. Alternative management forms in 

relation to local population size 

Perez-Lopez, Gemma; Prior, Diego; Luis Zafra-Gomez, Jose. 

European Journal of Operational Research, vol. 255, 2. ed, pp. 583-592, Dec. 1 2016. 

2 Strategic cost management and performance: The case of environmental costs 

Henri, Jean-Francois; Boiral, Olivier; Roy, Marie-Jose. 

British Accounting Review, vol. 48, 2. Ed, pp. 269-282, Jun. 2016.   

3 Cost management in the public sector: legitimation behavior and relevant decision making 

Matto, Toni; Sippola, Kari. 

Financial Accountability & Management, vol. 32 , 2 ed. pp. 179-201, May 2016.  

4 Earnings management, corporate governance and expense stickiness 

Xue, Shuang; Hong, Yun 

China Journal of Accounting Research, vol. 9, 1. ed., pp. 41-58, Mar 2016.   

5 When more is not better: complementarities, costs and contingencies in stakeholder 

management  

Garcia-Castro, Roberto; Francoeur, Claude 

Strategic Management Journal, vol. 37, 2. Ed., pp. 406-424, Feb. 2016. 

6 Interorganizational cost management for the management of the total costs: case study in a 
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sugar cane mill in the region of the Triângulo Mineiro. 

Moura, Marcelino Franco; Lima, Nilton Cesar 

Revista Evidenciação Contábil & Finanças, vol. 4, 1. ed., pp. 65-83, JAN-APR 2016. 

7 Strategic cost management practices adopted by Brazilian agribusiness segments companies 

Souza, Marcos Antônio de; Rasia, Katia Arpino; Almeida, Lauro Brito de. 

Custos e Agronegócio On-line, vol., 11, 3. ed., pp. 116-143, Jul-Sep 2015. 

8 Development of cost managerial instrument to strategic management in accounting services 

companies: a multi-case study 

Silva, Zaim Donizete da; Ramalho, Wanderley; Jordão, Ricardo Vinicius Dias 

Revista de Gestão e Projetos, vol. 6, 2. ed., pp. 42-55, May-Aug 2015.   

9 Management of costs and pricing of sale, cash, operational risk in a local productive 

arrangement: an exploratory study in the sector of fruit farming of north eastern Brazil 

Carlos Filho, Francisco de Assis; Lagioia, Umbelina Teixeira Cravo; Santos, Josete 

Florêncio dos;  

Custos e Agronegócio on-line, vol. 11, 2. ed., pp. 262-298, Apr-Jun 2015.  

10 Organization capital and sticky behaviour of selling, general and administrative expenses 

Venieris, George; Naoum, Vasilios Christos; Vlismas, Orestes 

Management Accounting Research, vol. 26, pp. 54-82, Mar. 2015.   

11 Effects of sales expenses and management expenses on mutual fund performance and flows 

Ban, Juil 

Asia-Pacific Journal of Financial Studies, vol. 44, 1. ed., pp. 129-173, Feb. 2015.  

12 Tracking value created by efficiency improvements in a traditional overhead cost 

management system 

Kren, Leslie 

EMJ-Engineering Management Journal, vol. 26, 1. ed., pp. 3-7, Mar 2014.  

13 Use of precedent and antecedent information in strategic cost management 

Asdemir, Ozer; Anderson, Mark; Tripathy, Arindam 

Journal of Business Research, vol. 66, 5. ed., pp. 643-650, May 2013.   

14 Quality cost management support system: an effective tool for organizational performance 

improvement 

Lari, Alireza; Asllani, Arben 

Total Quality Management & Business Excellence, vol. 24, ed. 3-4, Edição especial: SI, pp. 

432-451, Apr 1 2013.  

15 Profitable customer management: reducing costs by influencing customer behavior 

Persson, Andreas 

European Journal of Marketing, vol. 47, ed. 5-6, pp. 857-876, 2013. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Triagem de resumos: no quadro 19 estão listados os artigos relacionados 

custos/despesas encontrados na segunda triagem de resumos.  
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Quadro 19 – Consolidação dos artigos resultantes da segunda triagem de resumos: custos/despesas 

# Artigos selecionados por meio da triagem de resumos 

1 Strategic cost management and performance: The case of environmental costs 

Henri, Jean-Francois; Boiral, Olivier; Roy, Marie-Josee 

British Accounting Review, vol. 48, 2. ed.,pp. 269-282, Jun 2016.   

2 Cost management in the public sector: legitimation behavior and relevant decision making 

Matto, Toni; Sippola, Kari. 

Financial Accountability & Management, vol. 32, 2 ed. pp. 179-201, May 2016. 

3 Earnings management, corporate governance and expense stickiness 

Xue, Shuang; Hong, Yun 

China Journal of Accounting Research, vol. 9, 1. ed., pp. 41-58, Mar 2016.    

4 Development of cost managerial instrument to strategic management in accounting services 

companies: a multi-case study 

Silva, Zaim Donizete da; Ramalho, Wanderley; Jordão, Ricardo Vinicius Dias 

Revista de Gestão e Projetos, vol. 6, 2. ed., pp. 42-55, May-Aug 2015.   

5 Management of costs and pricing of sale, cash, operational risk in a local productive 

arrangement: an exploratory study in the sector of fruit farming of north eastern Brazil 

Carlos Filho, Francisco de Assis; Lagioia, Umbelina Teixeira Cravo; Santos, Josete 

Florencio dos. 

Custos e Agronegócio On-line, vol. 11, 2. ed., pp. 262-298, Apr-Jun 2015.  

6 Organization capital and sticky behavior of selling, general and administrative expenses 

Venieris, George; Naoum, Vasilios Christos; Vlismas, Orestes 

Management Accounting Research, vol. 26, pp. 54-82, Mar 2015.   

7 Effects of sales expenses and management expenses on mutual fund performance and flows 

Ban, Juil 

Asia-Pacific Journal of Financial Studies, vol. 44, 1 ed., pp. 129-173, Feb 2015.  

8 Tracking value created by efficiency improvements in a traditional overhead cost 

management system 

Kren, Leslie 

EMJ-Engineering Management Journal, vol. 26, 1. ed., pp. 3-7, Mar 2014.   

9 Use of precedent and antecedent information in strategic cost management 

Asdemir, Ozer; Anderson, Mark; Tripathy, Arindam 

Journal of Business Research, vol. 66, 5. ed., pp. 643-650, May 2013.   

10 Quality cost management support system: an effective tool for organizational performance 

improvement 

Lari, Alireza; Asllani, Arben 

European Journal of Marketing, vol. 47, ed. 5-6, pp. 857-876, 2013.  

Fonte: A autora (2017). 

 

Triagem do texto completo: no quadro 20 estão listados os artigos relacionados 

custos/despesas identificados na segunda triagem de texto completo. 
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Quadro 20 – Consolidação dos artigos resultantes da segunda triagem de textos completos: custos/despesas 

# Artigos selecionados por meio da triagem de texto completo 

1 Strategic cost management and performance: The case of environmental costs 

Henri, Jean-Francois; Boiral, Olivier; Roy, Marie-Josee. 

British Accounting Review, vol. 48, ed. 2, pp. 269-282, Jun 2016.   

2 Cost management in the public sector: Legitimation behavior and relevant decision making 

Matto, Toni; Sippola, Kari 

Financial Accountability & Management, vol.32, ed. 2, pp. 179-201, May 2016.  

3 Earnings management, corporate governance and expense stickiness 

Xue, Shuang; Hong, Yun 

China Journal of Accounting Research, vol. 9, 1. ed., pp. 41-58, Mar 2016. 

4 Development of cost managerial instrument to strategic management in accounting services 

companies: a multi-case study 

Silva, Zaim Donizete da; Ramalho, Wanderley; Jordão, Ricardo Vinicius Dias 

Revista de Gestão e Projetos, vol. 6, 2. ed., pp. 42-55, May-Aug 2015.   

5 Management of costs and pricing of sale, cash, operational risk in a local productive 

arrangement: an exploratory study in the sector of fruit farming of north eastern Brazil 

Carlos Filho, Francisco de Assis; Lagioia, Umbelina Teixeira Cravo; Santos, Josete 

Florencio dos. 

Custos e Agronegócio On-line, vol. 11, 2. ed., pp. 262-298, Apr-Jun 2015. 

6 Organization capital and sticky behavior of selling, general and administrative expenses 

Venieris, George; Naoum, Vasilios Christos; Vlismas, Orestes 

Management Accounting Research, vol. 26, pp. 54-82, Mar 2015. 

7 Effects of sales expenses and management expenses on mutual fund performance and flows 

Ban, Juil 

Asia-Pacific Journal of Financial Studies, vol. 44, 1 ed., pp. 129-173, feb 2015. 

8 Use of precedent and antecedent information in strategic cost management 

Asdemir, Ozer; Anderson, Mark; Tripathy, Arindam 

Journal of Business Research, vol. 66, 5. ed., pp. 643-650, May 2013.   

9 Quality cost management support system: an effective tool for organizational performance 

improvement 

Lari, Alireza; Asllani, Arben 

European Journal of Marketing, vol. 47, ed. 5-6, pp. 857-876, 2013. 

Fonte: A autora (2017). 

 

No intento de estender a pesquisa exploratória e documental, dilatando a fonte de 

dados do levantamento sistemático, após triagem de textos realizadas nas bases CAPES, 

foram realizadas buscas nas revistas especializadas nos temas centrais deste trabalho na base 

Emerald Insight, especificamente nas revistas Business Process Management Journal. 
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2.2.5 Triagem na base Emerald Insight  

 

Na base Emerald Insight, todos os artigos encontrados estão publicados nos 

periódicos Business Process Management Journal. A esta base foi aplicado o mesmo método 

de busca utilizado na segunda triagem nas bases CAPES. Ainda em relação ao acrônimo 

PICO, em termos de saída esperada (O – outcome), as buscas foram feitas por tema, a fim de 

minimizar a criticidade e sensibilidade na combinação dos dados.  

Para tal, o primeiro string de busca foi: “insurance firms or insurance business or 

insurance enterprises or insurance organizations or pension firms or pension business or 

pension enterprises or pension firms”. Para esta busca, especificamente, foi inserido o filtro 

de keywords, objetivando direcionar o universo da amostra. Os dados são apresentados no 

quadro 21.  

 

Quadro 21 – Triagem na base Emerald Insight, relacionada a seguros e previdência 

TS 31.888 

Filtro por keywords 36 

Filtro por tipo de documento (Article OR Review) 28 

Refinamento por título 9 

Refinamento por resumo 7 

Refinamento por full paper 2 

Fonte: A autora (2017). 

 

A triagem dos artigos se deu pela leitura e análise dos títulos, resumos e textos 

completos, excluindo àqueles que não estabeleciam relação contributiva para questão de 

pesquisa deste trabalho.  

 

Por título: no quadro 22 estão listados os artigos relacionados a seguros e 

previdência, identificados na triagem de títulos, nas revistas Business Process Management 

Journal, da base Emerald Insight. 

 

Quadro 22 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de títulos na base Emerald Insight: seguros e 

previdência 

# Artigos selecionados por meio da triagem de título 

1 Insurance sector dynamics: towards transformation into learning organization 

Type: Research paper Gopalakrishna Barkur, K.V.M. Varambally, Lewlyn L.R. Rodrigues 

The Learning Organization, vol. 14, Issue: 6, 2007 
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2 Insurance customers’ assessment of service quality: a critical evaluation Type: Research 

paper. Mathew Joseph, George Stone, Krista Anderson. Journal of Small Business and 

Enterprise Development, vol. 10, Issue: 1, 2003, 

3 Insurance company dividend policy decisions: Evidence on the role of corporate governance 

and regulation. Type: Research paper. Victor A. Puleo Jr, Frank S. Smith, K. Michael 

Casey. Managerial Finance, vol. 35, Issue: 6, 2009 

4 Dynamic efficiency: intellectual capital in the Chinese non-life insurance firms 

Type: Research paper. Qian Long Kweh , Wen-Min Lu , Wei-Kang Wang 

Journal of Knowledge Management, vol. 18, Issue: 5, 2014 

5 Impacts of services trade barriers: a study of the insurance industry 

Type: Research paper. Alan Zimmerman 

Journal of Business & Industrial Marketing, vol. 14, Issue: 3, 1999 

6 Investor reactions to socially responsible investment 

Type: Research paper. Carmen Pilar Martí-Ballester 

Management Decision, vol. 53, Issue: 3, 2015 

7 Application of the value chain concept in the audit of policy liabilities and the related 

earnings of listed South African long‐ term insurers. Type: General review. S.P.J. von 

Wielligh 

Meditari Accountancy Research, vol. 15, Issue: 2, 2007 

8 A study of strategic intelligence as a strategic management tool in the long‐ term insurance 

industry in South Africa. Type: Research paper.  

René Pellissier, J.‐ P. Kruger 

European Business Review, vol. 23, Issue: 6, 2011 

9 Financial reporting by South African long‐ term insurers: A comparative study 

Type: General review. S.P.J. von Wielligh, J.P. van den Berg 

Meditari Accountancy Research, vol. 13, Issue: 1, 2005 

Fonte: A autora (2017). 

 

Triagem de resumos: no quadro 23 estão listados os artigos relacionados seguros e 

previdência, encontrados na triagem de resumos, nas revistas Business Process Management 

Journal, da base Emerald Insight.  

 

Quadro 23 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de resumos na base Emerald Insight: seguros e 

previdência 

# Artigos selecionados por meio da triagem de resumos 

1 Insurance sector dynamics: towards transformation into learning organization 

Type: Research paper Gopalakrishna Barkur, K.V.M. Varambally, Lewlyn L.R. Rodrigues 

The Learning Organization, vol. 14, Issue: 6, 2007. 

2 Insurance customers’ assessment of service quality: a critical evaluation Type: Research 

paper 

Mathew Joseph, George Stone, Krista Anderson. Journal of Small Business and Enterprise 

Development, vol. 10, Issue: 1, 2003. 
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3 Insurance company dividend policy decisions: Evidence on the role of corporate governance 

and regulation. Type: Research paper. Victor A. Puleo Jr, Frank S. Smith, K. Michael 

Casey. Managerial Finance, vol. 35, Issue: 6, 2009. 

4 Impacts of services trade barriers: a study of the insurance industry 

Type: Research paper. Alan Zimmerman 

Journal of Business & Industrial Marketing, vol. 14, Issue: 3, 1999. 

5 Investor reactions to socially responsible investment 

Type: Research paper. Carmen Pilar Martí-Ballester 

Management Decision, vol. 53, Issue: 3, 2015. 

6 Application of the value chain concept in the audit of policy liabilities and the related 

earnings of listed South African long‐term insurers. Type: General review. S.P.J. von 

Wielligh 

Meditari Accountancy Research, vol. 15,Issue: 2, 2007. 

7 A study of strategic intelligence as a strategic management tool in the long‐term insurance 

industry in South Africa. Type: Research paper.  

René Pellissier, J.‐P. Kruger 

European Business Review, vol. 23, Issue: 6, 2011. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Triagem do texto completo: no quadro 24 estão listados os artigos relacionados 

seguros e previdência identificados na triagem de texto completo, nas revistas Business 

Process Management Journal, da base Emerald Insight. 

 

Quadro 24 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de textos completos na base Emerald Insight: 

seguros e previdência 

.# Artigos selecionados por meio da triagem de textos completos 

1 Insurance company dividend policy decisions: Evidence on the role of corporate governance 

and regulation. Type: Research paper. Victor A. Puleo Jr, Frank S. Smith, K. Michael 

Casey. Managerial Finance, vol. 35, Issue: 6, 2009. 

2 Application of the value chain concept in the audit of policy liabilities and the related 

earnings of listed South African long‐ term insurers. Type: General review. S.P.J. von 

Wielligh 

Meditari Accountancy Research, vol. 15, Issue: 2, 2007. 

Fonte: A autora (2017). 

 

A segunda string de busca foi: “business process or business process management 

or process management or process control or administrative process or managerial process 

or BPM”, e o resultado é detalhado no quadro 25.  
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Quadro 25 – Triagem na base Emerald Insight relacionada à gestão por processos 

TS 63 

Filtro por tipo de documento (Article OR Review) 51 

Refinamento por título 9 

Refinamento por resumo 6 

Refinamento por full paper 4 

Fonte: A autora (2017). 

 

Por título: no quadro 26 estão listados os artigos relacionados à gestão por processos 

identificados na triagem de títulos, nas revistas Business Process Management Journal, da 

base Emerald Insight. 

 

Quadro 26 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de títulos completos na base Emerald Insight: 

gestão por processos 

# Artigos selecionados por meio da triagem de título 

1 Ten principles of good business process management 

Type: Research paper. Jan vom Brocke, Theresa Schmiedel, Jan Recker, Peter Trkman, 

Willem Mertens, Stijn Viaene. Business Process Management Journal, vol. 20, Issue: 4, 

2014. 

2 A business process modeling‐ based approach to investigate complex processes: Software 

development case study. Type: Research paper 

Faisal A. Abu Rub, Ayman A. Issa. Business Process Management Journal, vol. 18, Issue: 1, 

2012. 

3 Process management tasks: a conceptual and practical view 

Type: Research paper 

Rafael Paim, Heitor Mansur Caulliraux, Rodolfo Cardoso 

Business Process Management Journal, vol. 14, Issue: 5, 2008. 

4 BPM for change management: two process diagnosis techniques 

Type: Research paper. Silvia Inês Dallavalle de Pádua, Janaina Mascarenhas Hornos da 

Costa, Mayara Segatto, Melchior Aparecido de Souza Júnior, Charbel José Chiappetta 

Jabbour 

Business Process Management Journal, vol. 20, Issue: 2, 2014. 

5 Process mining: from theory to practice 

Type: General review. Chris J. Turner, Ashutosh Tiwari, Richard Olaiya, Yuchun Xu 

Business Process Management Journal, vol. 18, Issue: 3, 2012. 

6 How high-tech entrepreneurs bricolè the evolution of business process management for their 

activities 

Type: Research paper 

Severine LeLoarne, Adnane Maalaoui 

Business Process Management Journal, vol. 21, Issue: 1, 2015. 

7 A global investigation of key turning points in business process maturity 

Type: Research paper 

Kevin McCormack, Jurgen Willems, Joachim van den Bergh, Dirk Deschoolmeester, Peter 
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Willaert, Mojca Indihar Štemberger, Rok Škrinjar, Peter Trkman, Marcelo Bronzo Ladeira, 

Marcos Paulo Valadares de Oliveira, Vesna Bosilj Vuksic, Nikola Vlahovic 

Business Process Management Journal, vol. 15, Issue: 5, 2009. 

8 How to go from strategy to results? Institutionalising BPM governance within organizations 

Type: Research paper 

Tomislav Hernaus , Vesna Bosilj Vuksic , Mojca Indihar Štemberger 

Business Process Management Journal, vol. 22, Issue: 1, 2016. 

9 A “system dynamics‐ based Balanced Scorecard” to support strategic decision making: 

Insights from a case study. Type: Research paper. Federico Barnabè 

International Journal of Productivity and Performance Management, vol. 60, Issue: 5, 2011. 

Fonte: A autora (2017). 

 

Triagem de resumos: o quadro 27 apresenta os artigos relacionados à gestão por 

processos encontrados na triagem de resumos nas revistas Business Process Management 

Journal, da base Emerald Insight. 

 

Quadro 27 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de resumos na base Emerald Insight: gestão por 

processos 

# Artigos selecionados por meio da triagem de resumos 

1 Ten principles of good business process management. 

Type: Research paper. Jan vom Brocke, Theresa Schmiedel, Jan Recker, Peter Trkman, 

Willem Mertens, Stijn Viaene. Business Process Management Journal, vol. 20, Issue: 4, 

2014. 

2 Process management tasks: a conceptual and practical view. 

Type: Research paper 

Rafael Paim, Heitor Mansur Caulliraux, Rodolfo Cardoso 

Business Process Management Journal, vol. 14, Issue: 5, 2008. 

3 BPM for change management: two process diagnosis techniques 

Type: Research paper. Silvia Inês Dallavalle de Pádua, Janaina Mascarenhas Hornos da 

Costa, Mayara Segatto, Melchior Aparecido de Souza Júnior, Charbel José Chiappetta 

Jabbour 

Business Process Management Journal, vol. 20, Issue: 2, 2014. 

4 Process mining: from theory to practice. 

Type: General review. Chris J. Turner, Ashutosh Tiwari, Richard Olaiya, Yuchun Xu 

Business Process Management Journal, vol. 18, Issue: 3, 2012. 

5 How to go from strategy to results? Institutionalising BPM governance within organizations 

Type: Research paper.  

Tomislav Hernaus, Vesna Bosilj Vuksic, Mojca Indihar Štemberger. 

Business Process Management Journal, vol. 22, Issue: 1, 2016. 

6 A “system dynamics‐ based Balanced Scorecard” to support strategic decision making: 

Insights from a case study. Type: Research paper.  

Federico Barnabè 

International Journal of Productivity and Performance Management, vol. 60, Issue: 5, 2011. 

Fonte: A autora (2017). 



50 

 

Triagem do texto completo: no quadro 28 apresenta-se a consolidação da triagem 

de textos completos relacionados à gestão por processos, encontrados nas revistas Business 

Process Management Journal, na base Emerald Insight.  

 

Quadro 28 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de textos completos na base Emerald Insight: 

gestão por processos 

# Artigos selecionados por meio da triagem de texto completo 

1 Ten principles of good business process management 

Type: Research paper. Jan vom Brocke, Theresa Schmiedel, Jan Recker, Peter Trkman, 

Willem Mertens, Stijn Viaene. Business Process Management Journal, vol. 20, Issue: 4, 

2014. 

2 Process management tasks: a conceptual and practical view 

Type: Research paper 

Rafael Paim, Heitor Mansur Caulliraux, Rodolfo Cardoso 

Business Process Management Journal, Volume: 14 Issue: 5, 2008. 

3 How to go from strategy to results? Institutionalising BPM governance within organizations 

Type: Research paper 

Tomislav Hernaus, Vesna Bosilj Vuksic, Mojca Indihar Štemberger 

Business Process Management Journal, vol. 22, Issue: 1, 2016. 

4 A “system dynamics‐ based Balanced Scorecard” to support strategic decision making: 

Insights from a case study. Type: Research paper. Federico Barnabè 

International Journal of Productivity and Performance Management, vol. 60, Issue: 5, 2011. 

Fonte: A autora (2017). 

 

E, por fim, foi utilizada a string: “productivity or performance or dash board or 

practices or methodologies or efficiency”, tendo como resultante desta busca o quadro 29.   

 

Quadro 29 – Busca na base Emerald Insight, relacionada a indicadores de desempenho 

TS 771 

Filtro por tipo de documento (Research paper) 677 

Refinamento por título 4 

Refinamento por resumo 2 

Refinamento por full paper 1 

Fonte: A autora (2017). 

 

Por título: no quadro 30 apresenta-se o resultado da triagem de títulos relacionados a 

indicadores de desempenho nas revistas Business Process Management Journal, na base 

Emerald Insight. 
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Quadro 30 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de títulos na base Emerald Insight: indicadores de 

desempenho 

.# Artigos selecionados por meio da triagem de título 

1 Self‐ audit of process performance 

Type: Research paper 

Stanislav Karapetrovic, Walter Willborn 

International Journal of Quality & Reliability Management, vol. 19, Issue: 1, 2002. 

2 Strategic performance evaluation: descriptive and prescriptive analysis 

Type: Research paper 

Germaine H. Saad 

Industrial Management & Data Systems, vol. 101, Issue: 8, 2001.  

3 Coaching continuous improvement in small enterprises 

Type: Research paper 

Lotte Alstrup 

Integrated Manufacturing Systems, vol. 11, Issue: 3, 2000. 

4 Simulating activity‐ based costing 

Type: Research paper 

C. Helberg, J.E. Galletly, J.R. Bicheno 

Industrial Management & Data Systems, vol. 94, Issue: 9, 1994.  

Fonte: A autora (2017). 

 

Triagem de resumos: no quadro 31 apresenta-se a consolidação da triagem de 

resumos que abordam indicadores de desempenho, com dois artigos encontrados nos 

periódicos Business Process Management Journal, na base Emerald Insight. 

 

Quadro 31 – Consolidação dos artigos resultantes da triagem de resumos na base Emerald Insight: indicadores de 

desempenho 

# Artigos selecionados por meio da triagem de resumos 

1 Strategic performance evaluation: descriptive and prescriptive analysis. 

Type: Research paper. 

Germaine H. Saad. 

Industrial Management & Data Systems, vol. 101, Issue: 8, 2001.   

2 Simulating activity‐ based costing. 

Type: Research paper. 

C. Helberg, J.E. Galletly, J.R. Bicheno. 

Industrial Management & Data Systems, vol. 94, Issue: 9, 1994.  

Fonte: A autora (2017). 
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Triagem do texto completo: O artigo resultante da triagem de texto completo no 

periódico Business Process Management Journal, relacionado a indicadores de desempenho, 

encontra-se detalhado no quadro 32. 

 

Quadro 32 – Artigo resultante da triagem de texto completo na base Emerald Insight: indicadores de 

desempenho 

# Artigo selecionado por meio da triagem de texto completo 

1 Simulating Activity‐ based Costing. 

Type: Research paper. 

C. Helberg, J.E. Galletly, J.R. Bicheno. 

Industrial Management & Data Systems, Volume: 94 Issue: 9, 1994.  

Fonte: A autora (2017). 

 

Por fim, nos quadros 33 e 34 apresenta-se a consolidação dos artigos provenientes de 

periódicos e artigos provenientes de outras fontes, respectivamente. 

 

Quadro 33 – Consolidação dos artigos provenientes de periódicos 

Artigos/Autores Periódicos 
Ano de 

publicação 

Cost efficiency and board composition under different 

takaful insurance business models 

Kader, Hala Abdul; Adams, Mike; Hardwick, Philip 

International Review of 

Financial Analysis 
2014 

The effects of total quality management and 

52rganizational learning on business performance: 

evidence from Taiwanese insurance industries 

Lee, Hsu-Hua; Lee, Chen-Ying 

Total Quality Management 

& Business Excellence 
2014 

Multinational enterprise in insurance: An historical 

overview 

Wilkins, Mira 

Business History 2009 

Development of commercial insurance business in 

Slovakia and Hungary in the years 1997-2006 

Kafkova, Eva; Kracinovsky, Martin 

Ekonomicky Casopis 2008 

Strategic cost management and performance: The case 

of environmental costs 

Henri, Jean-Francois; Boiral, Olivier; Roy, Marie-Josee 

British Accounting Review 2016 

Cost management in the public sector: legitimation 

behavior and relevant decision making 

Matto, Toni; Sippola, Kari 

Financial Accountability & 

Management 
2016 

Earnings management, corporate governance and 

expense stickiness 

Xue, Shuang; Hong, Yun 

Chine Journal of 

Accounting Research 
2016 
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Development of cost managerial instrument to strategic 

management in accounting services companies: a multi-

case study 

Silva, Zaim Donizete; Ramalho, Wanderley; Dias 

Jordao, Ricardo Vinicius 

Revista de Gestão e 

Projetos 
2015 

Management of costs and pricing of sale, cash, 

operational risk in a local productive arrangement: an 

exploratory study in the sector of fruit farming of north 

eastern Brazil 

Carlos Filho, Francisco de Assis; Lagioia, Umbelina 

Teixeira Cravo; Santos, Josete Florêncio dos. 

Custos e Agronegócio On 

Line    
2015 

Organization capital and sticky behavior of selling, 

general and administrative expenses 

Venieris, George; Naoum, Vasilios Christos; Vlismas, 

Orestes 

Management Accounting 

Research 
2015 

Effects of sales expenses and management expenses on 

mutual fund performance and flows 

Ban, Juil 

Asia-Pacific Journal of 

Financial Studies  
2015 

Use of precedent and antecedent information in strategic 

cost management 

Asdemir, Ozer; Anderson, Mark; Tripathy, Arindam 

Journal of Business 

Research  

 

2013 

Quality cost management support system: an effective 

tool for organizational performance improvement 

Lari, Alireza; Asllani, Arben 

Total Quality Management 

& Business Excellence 
2013 

Insurance company dividend policy decisions: Evidence 

on the role of corporate governance and regulation 

Victor A. Puleo Jr, Frank S. Smith, K. Michael Casey. 

Managerial Finance 2009 

Application of the value chain concept in the audit of 

policy liabilities and the related earnings of listed South 

African long‐ term insurers.  

S.P.J. von Wielligh 

Meditari Accountancy 

Research 
2007 

Ten principles of good business process management 

Jan vom Brocke, Theresa Schmiedel, Jan Recker, Peter 

Trkman, Willem Mertens, Stijn Viaene.  

Business Process 

Management Journal 
2014 

Process management tasks: a conceptual and practical 

view 

Rafael Paim, Heitor Mansur Caulliraux, Rodolfo 

Cardoso. 

Business Process 

Management Journal 
2008 

How to go from strategy to results? Institutionalising 

BPM governance within organizations 

Tomislav Hernaus, Vesna Bosilj Vuksic, Mojca Indihar 

Štemberger. 

Business Process 

Management Journal 
2016 

A “system dynamics‐ based Balanced Scorecard” to 

support strategic decision making: Insights from a case 

study.  

Federico Barnabè. 

International Journal of 

Productivity and 

Performance Management 

2011 
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Simulating activity‐ based costing 

C. Helberg, J.E. Galletly, J.R. Bicheno 

Industrial Management & 

Data Systems 
1994 

Identification of appropriate responsibilities and 

positions for business process management success: 

seeking a valid and reliable framework.  

Antonucci, Y. L.; Goeke, R. J. 

Business Process 

Management Journal 
2011 

Using BPM governance to align systems and practice 
Business Process 

Management Journal 
2011 

Fonte: A autora (2017). 

 

Quadro 34 – Consolidação das demais fontes de dados 

Títulos/Autores Tipo de Publicação 
Ano de 

publicação 

Mercado Segurador – Visão Geral. 

Arrecadação por Segmento – Histórico Anual 

CNseg – Confederação Nacional das 

Empresas de Seguros Gerais, 

Previdência Privada e Vida, Saúde 

Suplementar e Capitalização. 

2010 a 

2016 

Contas Nacionais Trimestrais. Indicadores de 

Volume e Valores Correntes. 
IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística 
2015 

Predictive models to assess Oxygen Deficiency 

Hazard (ODH): a systematic review.  

Stefana, E., Marciano, F., Cocca, P., Alberti, 

M. 

Safety science 2015 

Business process management in insurance 

case of Jadransko Insurance Company 

Coric, Sanja; Bara, Danijel  

10th International Conference on 

Interdisciplinary Management 

Research 

2014 

“Business Process Management in insurance 

case of Jadransko Insurance Company.”  

10th International Conference on 

Interdisciplinary Management 

Research  

2014 

Cost efficiency and board composition under 

different takaful insurance business models 

Kader, Hala Abdul; Adams, Mike; Hardwick, 

Philip 

International Review of Financial 

Analysis 
2014 

Implementação do custeio baseado em 

atividades para gestão de gastos de uma 

empresa de serviços alimentícios. Cavalcante, 

Henrique Torres; Raupp, Fabiano Maury. 

Revista Catarinense da Ciência 

Contábil – CRCSC 
2014 

New business and efficiency of insurance 

companies in the Slovak Republic 

Grmanova, Eva. 

Conferência: International 

Multidisciplinary Scientific 

Conferences on Social Sciences and 

Arts 

2014 

Impact assessment of strategic competences on 

organization performance: an empirical study 

in Jordanian Insurance Companies. 

Alhawari, Samer; Talet, Amine Nehari; Al-

Jarrah, Mufleh. 

20th International-Business-

Information-Management-Assoc 

Conf on Entrepreneurship Vision 

2020: Innovatio, Development 

Sustainability, and Economic 

Growth. 

2013 
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Métodos PDCA e DMAIC e suas ferramentas 

analíticas.  

Werkema, C. 

Livro: Métodos PDCA e DMAIC e 

suas ferramentas analíticas. 2ª ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier Editora. 

2013 

O escopo e a evolução da gestão de processos 

de negócios.  

Harmon, P. 

Livro: Manual de BPM: Gestão de 

processos de negócio. Porto Alegre: 

Bookman. 

2013 

Building a conceptual roadmap for systemic 

change; A novel approach to change 

management in expert organizations in health 

care.  

Augl, M. 

International Conference on 

Scientific Research 
2012 

Improving service technology and business 

process: a case of an insurance company in 

Taiwan 

Weng, Calvin S. 

Editado por: Kocaoglu, DF; Anderson, TR; 

Daim, TU. 

Conference of PICMET – 

Technology Management for 

Emerging Technologies (PICMET) 

2012 

Core process management practices, quality 

tools and quality improvement in ISO 9001 

certified manufacturing companies.  

Psomas, E. L.; Fotopoulos, C. V.; 

Kafetzopoulos, D. P. 

Business Process Management 

Journal 
2011 

CRD’s guidance for undertaking reviews in 

health care.  

Higgins, J.P.T., Green, S. 

York/ England: University of York 2011 

Towards a pivotal-based approach for business 

process alignment.  

Ulmer, J.; Belaud, J.; Le Lann, J. 

International Journal of Computer 

Integrated Manufacturing 
2011 

Empirical research in business process 

management: analysis of an emerging field of 

research.  

Houy, C.; Fettke, P.; Loos, P. 

Business Process Management 

Journal 
2010 

Impactos da Adoção da Gestão por Processos 

em Empresas Seguradoras Brasileiras.  

Melo, Paulo Ivan de. 

Dissertação (Mestrado em 

Engenharia de Produção). Curso de 

Engenharia de Produção da Escola 

Politécnica, Universidade de São 

Paulo, São Paulo. 

2010 

Gestão da qualidade total.  

Martinelli, F. B. 

Livro: Gestão da qualidade total. 

Paraná: IESDE (edição digital). 
2009 

Gestão de processos: pensar, agir e aprender.  

Rafael Paim, Vinícius Cardoso, Heitor 

Caulliraux, Rafael Clemente. 

Livro: Gestão de processos: pensar, 

agir e aprender. Editora Bookman. 
2009 

Modelagem sistêmica do processo de melhoria 

contínua de processos industriais utilizando o 

método Seis Sigma.  

Mororó, B. O. 

Dissertação (Mestrado em 

Engenharia). Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo, São 

Paulo. 

2008 
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Projetos e relatórios de pesquisa em 

administração. Vergara, Sylvia Constant. 

Livro: Projetos e relatórios de 

pesquisa em administração. São 

Paulo: Atlas.  

2007 

Gestão de Serviços: Uma Abordagem da 

Teoria das Restrições. Resende JR., Pedro 

Carlos.  

Universidade de Brasília (UnB).  2006 

Estratégia competitiva. Porter, M. 
Livro: Estratégia competitiva. 

Elsevier Brasil 
2004 

Administração da produção. Slack, Nigel; 

Chambers, Stuart; Johnston, Robert. 

Livro: Administração da produção. 

São Paulo. Atlas. 
2002 

Estudo de caso: planejamento e métodos. YIN, 

Robert K. 

Livro: Estudo de caso: planejamento 

e métodos. 2. ed. Porto Alegre: 

Bookman. 

2001 

As empresas são grandes coleções de 

processos. Gonçalves, J. E. L. 

Revista de Administração de 

Empresas 
2000 

Custos: planejamento, implantação e controle. 

Leone, George S. G.  

Livro: Custos: planejamento, 

implantação e controle. 3. ed. Atlas 
2000 

O papel da contabilidade gerencial no processo 

empresarial de criação de valor. Padoveze, 

Clóvis Luis. 

Caderno de Estudos, São Paulo, nº 

21.  
1999 

O Sistema Toyota de Produção: além da 

produção em larga escala. Ohno, T. 

Livro: O Sistema Toyota de 

Produção: além da produção em 

larga escala. Porto Alegre: Bookman.  

1997 

Práticas gerenciais de qualidade das empresas 

líderes no Brasil. Macedo-Soares, T. D. L. v. 

A.; Lucas, D. C. 

Livro: Práticas gerenciais de 

qualidade das empresas líderes no 

Brasil. Rio de Janeiro: Qualitymark.  

1996 

Competitive strategy: techniques for analyzing 

industries and competitors. Porter, M. 

Livro: Competitive strategy: 

techniques for analyzing industries 

and competitors. New York: The 

Free Press. 

1980 

Fonte: A autora (2017). 

 

 

2.3 GESTÃO POR PROCESSOS 

 

Segundo Boer (2014), a gestão por processos deve abranger tudo que se realiza na 

organização e tem por objetivo facilitar a comunicação e a cooperação, servindo de elo entre 

as estratégias, competências organizacionais e atividades diárias.  

Em sua obra, Boer (2014) sintetizou a evolução histórica da gestão por processos, 

classificando seus marcos em ondas, de acordo com o histórico apresentado no quadro 35.  
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Quadro 35 – Evolução histórica da gestão por processos 

MARCOS METODOLOGIA DE GESTÃO 

Primeira Onda 
Paradigma de melhoria das 

Operações 

Administração científica 

Organização e método 

Segunda Onda Paradigma de Melhoria dos 

Processos 

Sistema Toyota de Produção 

Sistema de Qualidade Total 

Teoria das Restrições  

Reengenharia de Processos 

Gestão da Qualidade 

Terceira Onda Gestão de Processos de Negócios (BPM) 

Fonte: Boer (2014). 

 

Após o período “Métodos e Procedimentos”, de acordo com Paim, Caulliraux e 

Cardoso (2008), o termo “processos de negócio” tomou maior relevância a partir das décadas 

de 1970 e 1980, com o Total Quality Management (TQM), que tinha o foco em eficiência e 

eficácia na melhoria contínua dos processos; com o sistema Toyota de Produção; a Teoria das 

Restrições; a Cadeia de Valor; e a metodologia de Rummler e Brache, orientada para a 

definição da gestão por processos. 

Este marco impulsionou o aprofundamento de estudos sobre BPM, bem como outras 

práticas interdependentes, como automação, kanban, troca rápida de ferramentas, lean 

production, poka yoke, desdobramento da função qualidade, círculos de controle de qualidade, 

análise de valor, manutenção produtiva total e o uso intenso de técnicas estatísticas 

(OLIVEIRA, 2006; PAIM et al., 2009). 

Na década de 1990, houve um novo marco nos métodos de gestão por processos com 

o movimento da Reengenharia de Processos (BPR), que objetivava, principalmente, recriar 

um processo de maneira mais simples e implementá-lo de uma só vez, por meio de um 

programa de mudança organizacional. Segundo Hammer e Champy (1994) e Baldam e Smith 

(2007), esse esforço serviu muito mais para redesenhar processos do que torná-los mais fáceis 

de serem modificados ou combinados com parceiros.  

O movimento da reengenharia tirou o foco das funções/atividades burocráticas para 

direcioná-lo aos processos-chave do negócio. Conforme Hammer e Champy (1994), a 

reengenharia é o repensar fundamental e a reestruturação radical dos processos empresariais, 

que visam alcançar drásticas melhorias em termos de custos, qualidade, atendimento e 

velocidade. Hammer e Champy (1993) afirmam que esse método possibilitou a visibilidade 
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da superfície estrutural das companhias aos seus executivos, o que permitiu agregar valor a 

seus clientes e lucro a seus acionistas.  

Smart, Maddern e Maull (2009) pontuaram que poucas empresas implantaram a 

reengenharia; mas, grande parte delas já tinha um direcionamento para o mapeamento e a 

gestão de seus processos. A reengenharia ajudou a difundir o valor das melhorias baseadas em 

processos. 

De acordo com Paim et al. (2009), a Theory of Constraints (TOC) ou Teoria das 

Restrições foi mais um método contributivo à melhoria de processos, pois, com o objetivo de 

melhorar o desempenho do sistema produtivo, identificava os gargalos e redesenhava os 

processos. Porém, sob a ótica de Smith e Fingar (2003), tanto a reengenharia quanto a TOC 

estavam tão direcionadas ao redesenho dos processos internamente que não levavam em 

consideração as necessidades e oportunidades das demandas externas, além de não 

contribuírem para os integráveis entre as áreas das organizações.  

Na sequência, dando continuidade à implementação de novos métodos de gestão 

empresarial a partir de sistemas integrados, surgiu o Enterprise Resource Planning (ERP), 

mudando o paradigma da empresa departamentalizada para a empresa gerida por processos. 

Para tanto, foram implantados aplicativos de software que continham as melhores práticas de 

gestão. Em paralelo a isto surgiam os workflows, que, de acordo com Cruz (2010), tinham 

como objetivo principal racionalizar os processos oferecendo subsídios à automação de 

processos de negócio, de maneira a maximizar a produtividade pautada em organização e 

tecnologia.  

Entretanto, Smith e Fingar (2003) e Sordi (2008) identificaram que a falta ou a 

dificuldade de integração entre os sistemas de informação da empresa era um problema na 

adequação com os requisitos de negócios.  

Conforme entendimento de Bertéli et al. (2013), com a evolução dos mercados de 

consumo, surge um cliente mais exigente e uma pressão para a redução do tempo entre 

transações de negócio, expondo a fragilidade dos modelos de gestão direcionados às áreas 

funcionais das organizações. A velocidade com que ocorrem as mudanças passa a projetar 

bases para novos princípios na gestão de negócios, obrigando as empresas a realizarem 

transformações rápidas nos seus processos de negócio (GONÇALVES, 2000). Hammer e 

Champy (1994) indicam que os clientes, a concorrência e a mudança do ambiente competitivo 

foram as forças que criaram a necessidade de uma nova gestão para as empresas. 

Segundo Pavani Jr. e Scucuglia (2011), a partir de meados da década de 1990, o 

paradigma gerencial funcional começou a ser questionado. Hammer (2006) entende ser 
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relevante romper com o paradigma dos silos funcionais e que as inovações devem envolver a 

todos os processos de ponta a ponta. Quando uma área isoladamente se enxerga como “uma 

empresa única”, ela negociará internamente visando a seus próprios interesses e necessidades 

(geralmente com uma visão limitada de toda a cadeia produtiva), o que geralmente impactará 

em seu cliente final (PAVANI JR.; ORLANDO; SCUCUGLIA, 2011).  

Assim, os conceitos de método BPM de gestão começaram a ser aplicados devido à 

necessidade de melhorar os serviços para o cliente, atender mais rapidamente às necessidades 

do mercado e maximizar a eficiência operacional reduzindo custos. Dessa forma, a gestão por 

processos passou a ser prioridade nas organizações. 

 

2.3.1 Business process management (BPM) 

 

Devido ao ambiente altamente competitivo e às crescentes exigências dos 

consumidores, organizações usam várias ferramentas e métodos de gestão para alcançar 

verdadeiramente vantagens competitivas (PÁDUA et al., 2014). Por este motivo, a análise de 

processos de negócios e a reengenharia tornaram-se foco das organizações, com a atenção da 

administração e abordagens estruturadas para a sua compreensão e implementação (HLUPIC; 

VREEDE, 2005). 

Para Waal e Batenburg (2014), devido à globalização, mais leis e regulamentos, o 

aumento das demandas dos clientes, aumento da concorrência, necessidade de eficiência e 

exigência pelo melhor serviço, as organizações foram obrigadas a controlar e governar seus 

vários processos em todos os níveis 

Segundo Tang, Pee e Iijima (2013), a gestão de processos de negócios tem sido 

amplamente reconhecida, desde a década de 1990, como uma abordagem útil para apoiar a 

inovação, transformação organizacional, gerenciamento de mudanças, arquitetura corporativa, 

e conformidade de auditoria, defendendo a passagem de um foco funcional “vertical” para um 

foco ''horizontal'' ou processo orientado à gestão das atividades de uma organização.  

Tang, Pee e Iijima (2013) afirmam, ainda, que esse conceito de gestão é 

desenvolvido com base no método Deming e propõem que as organizações podem melhorar o 

seu desempenho através da adoção de uma visão orientada para o processo, que tem por 

objetivo e foco a entrega de valor aos clientes.  

Doebeli et al. (2011) definem BPM como uma abordagem organizacional que 

abrange os métodos necessários para alinhar os processos de negócios com os objetivos 

estratégicos e as necessidades dos clientes, fornecendo às organizações uma forma de 
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aumentarem a competitividade e sustentabilidade em tempos de incerteza do mercado, 

aumento da globalização e constante mudança nas condições de negócios.  

Em 2011, na pesquisa intitulada The State of Business Process Management, 

representantes de empresas foram questionados quanto às suas percepções sobre a definição 

de Gestão por Processos de Negócios (BPM). Os dados apresentados indicam que 41% dos 

participantes entendem Gestão por Processos de Negócios como uma metodologia para 

organizar, gerir e medir os processos organizacionais; 27% a definem como sistemática para 

analisar, redesenhar e otimizar processos; 15% entendem tratar-se de uma iniciativa de 

redução de custos com foco na otimização de processos específicos; e 13% relacionam a BPM 

a softwares e tecnologias para gerir e monitorar a execução de processos. Os resultados da 

pesquisa indicam que os entrevistados podem ser divididos em dois grandes grupos: um, com 

a percepção de que BPM pode ser definida como uma metodologia para Gestão por 

Processos; e outro, com o entendimento de que se trata de ações específicas para a gestão por 

processos (HARMON, 2013).  

Segundo Pádua et al. (2014), o BPM é o método mais apropriado para a 

identificação, concepção, execução, documentação, medição, monitoramento, controle e 

melhoria automática ou não automática de negócios e processos para alcançar resultados mais 

alinhados às estratégias da organização.  

A pesquisa de Nogueira (2012), em relação à crescente adoção de BPM como 

método de controle, redução dos custos e qualidade através da gestão por processos aponta os 

seguintes índices:  

 

Pesquisa relevante para o tema é a publicada pela empresa BPTrends em 2012 

(BPTRENDS, 2011) a qual mostra que as organizações têm investido em iniciativas 

de BPM, precisamente porque esperam que tais investimentos permitam que elas se 

tornem mais eficientes e produtivas. Os dados de 2011 dessa pesquisa indicam que o 

mercado de BPM está crescendo. Em 2005, 28% dos entrevistados disseram que 

seus executivos consideram BPM importante para a estratégia da organização. Em 

2007, esse número caiu para 26% e em 2009 caiu para 19%. No entanto, em 2011, 

saltou para 31%. Outro dado relevante da pesquisa é que entre 2005 e 2011 houve 

um crescimento gradual nas vendas de Business Process Management System 

(BPMS), assim como no interesse pela compra do sistema: 11% tinham interesse em 

2005, e esse valor aumentou para 31% em 2011. (NOGUEIRA, 2012, p. 46)   

 

Há empresas com uma gestão tradicional, cuja visão é verticalizada, ou seja, 

funcional. Entretanto, as empresas que buscam competitividade e têm foco no cliente adotam 

uma postura horizontal nos processos de negócios, constituindo seu núcleo de funcionamento 

essencialmente por processo, e não pelo produto ou serviço. Essas empresas orientadas à 

gestão por processos têm um melhor foco no cliente, pois determinam os limites do processo, 
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especificando o “dono” dos processos, sendo responsáveis por evitar a fragmentação da 

tradicional responsabilidade (CORIC; BARA, 2014). 

De acordo com Haddad, Florez Ayala e Maldonado (2016), muitas abordagens de 

gestão emergem na tentativa fazer as empresas sobreviverem e se destacarem nesse cenário. 

Há uma tendência de as organizações optarem por uma abordagem de gestão focada em 

processos em vez de em uma abordagem funcional, devido a fatores como: aumento da 

frequência de desenvolvimento de produtos; necessidade de uma rápida transferência de 

informação, tomada de decisão rápida. necessidade de se adaptar às mudanças na demanda; e 

um número crescente de concorrentes internacionais. 

Para tanto, segundo Pádua et al. (2014), é necessário estabelecer um ciclo de BPM 

constante a cada necessidade do ambiente interno (redução de custo/despesa) e/ou do 

ambiente externo (mercado/cliente). Para cada ciclo, a empresa deve rever as oportunidades 

em seus processos através das etapas de planejamento, em que o problema/oportunidade deve 

ser analisado em detalhes; realizar um diagnóstico do desvio/oportunidade; design e 

modelagem de um should be do processo, que atenda à necessidade; implementação de um To 

be, considerando o contexto organizacional; monitoramento e controle com indicadores que 

evidenciem os resultados do processo implementado e o refinamento deste mesmo processo.  

Para a fase de diagnóstico, Lau, Nakandala e Samaranayake (2016) recomendam a 

utilização de técnicas de modelagem de processos (As Is/Should Be/To be). Já Wong, Ahmad 

e Nasurdin (2014) sugerem outra técnica, a árvore de realidade atual (CRT), para obter um 

diagnóstico mais amplo dos processos de negócios. Ainda, considerando o que descrevem 

esses autores em seus artigos, o que difere essas técnicas é o fato de que a primeira 

compreende as atividades dos processos e suas interações com outros participantes, e a 

segunda identifica restrições do processo. Sendo assim, a decisão de aplicar uma em 

detrimento da outra está condicionada ao objetivo da organização.   

De acordo com Hernaus, Vuksic e Stemberger (2016), nesta fase de análise e 

diagnóstico, quando os processos atuais precisam ser compreendidos e avaliados, existem 

dificuldades inerentes à captura de suas interfaces e da forma como seu desenho está 

estruturado. Esta dificuldade está diretamente ligada ao nível de detalhe de seu mapeamento e 

registro, bem como à dinâmica de atualização que as organizações adotam e que é de suma 

relevância para a análise. 

Harmon (2013) afirma que deve fazer parte do mapeamento e modelagem do 

processo o detalhamento de suas atividades constitutivas. Usando-se a modelagem de 

processos de negócios, a informação é processada e representada em modelos de processo. 
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Existem duas abordagens para modelar os processos: de cima para baixo ou de baixo para 

cima. A escolha da abordagem depende do objetivo e do âmbito de aplicação da modelagem 

de processos. A abordagem bottom-up pode ser indicada quando não há documentação dos 

processos organizacionais e é necessário compreender o que o processo é e como ele ocorre. 

Se a intenção é melhorar ponta a ponta os processos interfuncionais, abrangendo toda a 

organização e promovendo um melhor alinhamento entre processos e estratégia, a abordagem 

indicada é de cima para baixo. 

A incapacidade de antecipar os impactos oriundos da implementação de um processo 

idealizado, e sem uma completa compreensão de seus principais riscos, pode incidir em custos 

e em relevantes falhas em atividades críticas para a organização. Para mitigar esse risco, uma 

importante ferramenta é a simulação, que oferece a grande vantagem de capturar tanto a 

dinâmica como os aspectos estocásticos dos processos (TOMISLAV; VUKSIC; 

STEMBERGER, 2016). 

 

2.3.2 Key performance indicator (KPI) – indicadores de desempenho 

 

De acordo com Barnabè (2011), os indicadores de desempenho têm como finalidade 

o desenvolvimento e a adoção de ferramentas específicas para apoiar e facilitar processos de 

profunda compreensão, análise e aprendizado. Além disto, objetivam o desenvolvimento do 

desempenho, medição e estratégica de sistemas de gestão e podem ajudar as organizações a 

definir estratégias de negócios, monitorando e avaliando os resultados das ações realizadas. 

Os objetivos estratégicos da organização serão convertidos em padrões desejados, 

quando se tratar de medição do desempenho. Isso levará ao desenvolvimento de uma escala 

de valores que será utilizada para comparar os padrões desejados com os realmente obtidos 

(HENRI; BOIRAL; ROY, 2016). 

Ainda segundo Barnabé (2011), essa separação entre o desempenho do processo e o 

gerenciamento do processo é importante, uma vez que diferentes questões devem ser feitas 

sob cada um desses tópicos. O desempenho do processo trata de quantificar – quantas vezes, 

quantos, quão grande/pequeno, quão bom/ruim – enquanto o gerenciamento do processo deve 

preocupar-se com qual, por que, onde, quando, quem e como.  

A relação entre eficácia e eficiência é o que deve ser controlado, através de gestão 

por processos e indicadores, conquistando a efetividade (eficácia + eficiência) de suas práticas 

de gestão (PAVANI JR.; SCUCUGLIA, 2011).   
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Assim, a implementação de indicadores de desempenho permite a consolidação dos 

conhecimentos, a identificação e formulação de alterações, em conformidade com o objetivo 

futuro e necessidades da situação atual da empresa. 

 

2.4 DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

No atual estágio de desenvolvimento da sociedade, os princípios de gestão 

econômico-financeira devem ser aplicados de forma tal que permitam à gestão a tomada de 

decisão de forma mais eficaz, e que o sistema de orçamentação permita monitoramento e pré-

avaliação de resultados futuros, seja no momento da execução da atividade, ou fornecendo 

subsídios para projeções futuras, pois, do contrário, a intervenção só acontecerá após a perda 

financeira ou à majoração do custo e/ou da despesa e, por consequência, a diminuição da 

lucratividade (XUE; HONG, 2016).  

A orçamentação, controle e gestão dos custos por processo permite pré-julgar os 

resultados futuros das decisões que precisam ser tomadas, sendo norteadora na 

implementação, acompanhamento e execução de soluções. Estas são premissas básicas para 

garantir que a empresa não passe por uma perda de estabilidade financeira ou falência (XUE; 

HONG, 2016).  

Segundo Alhawari, Talet e Al-Jarrah (2013), orçamentar, ter controle dos custos e 

despesas é um processo de desenvolvimento, execução, monitoração, gravação e análise do 

plano financeiro, cobrindo todos os aspectos e atividades da organização, que permite 

comparar todas as despesas efetuadas, de acordo com o desempenho de cada processo. O 

plano financeiro de uma empresa expressa, em valores planejados para o futuro, a sua 

situação financeira, quantificada pelos resultados dos planos de pesquisa de mercado e pela 

produção necessária para atingir objetivos de curto, médio e longo prazo.  

Além da gestão do custo nos processos, para Asdemir, Anderson e Tripath (2013), é 

imperativo que se observe as questões de tributação, reajustes anuais de preço do 

produto/serviço e sua consonância com as taxas de inflação registradas no país de origem da 

empresa e nos países de atuação.  

George (2016) recomenda que, caso a empresa tenha o intento de ser reconhecida no 

cenário internacional e angariar investidores, ela deve ter a prática de observar, como modelo, 

empresas reconhecidas como líderes na economia mundial, e compreender a prática 

internacional de contabilidade financeira e modelos de contabilidade, pois investidores 
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externos e internos estão cada vez mais interessados na rentabilidade e eficiência da empresa 

antes de empreender.  

Para Ban (2015), o orçamento deve conter a soma dos custos previstos, coordenados 

e calculados de acordo com projeções da empresa para o próximo ano financeiro, geralmente 

mostrando a renda que deve ser alcançada e (ou) os custos que devem suportados durante o 

período, além do capital que deve estar envolvido a fim de se alcançar este objetivo.  

O objetivo a ser alcançado está pautado na missão, visão e planejamento estratégico. 

O planejamento estratégico não é uma atividade sistemática: a estratégia deve ser alterada 

somente em caso de aparecimento de novas circunstâncias externas e ocorre esporadicamente. 

Portanto, o planejamento estratégico é um processo episódico, realizado pela gestão da 

organização. A estratégia da empresa é detalhada em seu plano de negócios (XUE; HONG, 

2016).  

A gestão do processo de negócio da companhia pode ter dupla finalidade. O plano de 

negócios pode ser projetado para atrair investimentos ou, em termos de produção, ele pode se 

transformar em um planejamento detalhado de curto prazo de todas as partes das atividades 

da organização, tornando-se a base para a elaboração do orçamento. Assim, o orçamento pode 

ser definido como o nível mais baixo de planejamento da organização, que é uma expressão 

quantitativa e financeira dos planos da organização (CARLOS FILHO; LAGIOIA; SANTOS, 

2015). 

Assim, o orçamento global de qualquer organização (independente de ser do setor da 

indústria ou serviço) tem a mesma estrutura: consiste em orçamentos operacionais e 

financeiros. O conteúdo desses elementos (especialmente do orçamento operacional) é 

dependente do tempo e de como é executada cada atividade em grande parte da organização 

(CARLOS FILHO; LAGIOIA; SANTOS, 2015). Ban (2015) exemplifica: o bloco do 

orçamento geral pode ter ligação entre as diversas atividades do segmento empresarial. 

Assim, as atividades de vendas do departamento comercial estão previstas pelo orçamento e 

podem ter interface direta ou indireta com as atividades de produção, que podem ter reflexo 

nas despesas de serviços administrativos e de gestão que estão previstos pelo orçamento 

administrativo. 

Ainda segundo Ban (2015), o orçamento pode ser desenvolvido numa base anual 

(por mês) e com base no planejamento contínuo. Na visão operacional, estes orçamentos 

contribuem diretamente para que os gestores controlem a situação de produção, descubram os 

pontos de estrangulamento da empresa em tempo hábil, usando as ferramentas de análise, 

sendo o gestor capaz de manter a situação sob controle, em vez de reagir à situação. 
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Para Silva, Ramalho e Jordão (2015), a gestão do desempenho econômico-financeiro 

por atividade estimula os gestores a organizar suas atividades de acordo com o interesse da 

empresa como um todo, melhorando sua eficácia e a estabilidade financeira da empresa, por 

meio de coordenação de esforços de todos os setores, a fim de alcançar o resultado planejado.  

A possibilidade de controlar as despesas e resultados em diferentes níveis de gestão, 

sobre a eficiência operacional desta ou daquela unidade estrutural da organização, pode 

satisfazer as atuais necessidades de informação da gestão interna da empresa. Um pré-

requisito importante para a criação do sistema de contabilidade segmentar é classificar as 

despesas do segmento com base em princípios diferentes, isto é, dividindo-os em despesas 

controláveis e incontroláveis, e as de variável fixa (SILVA; RAMALHO; JORDÃO, 2015).  

Segundo Kader, Adams e Hardwick (2014), este carácter multifacetado da 

contabilidade, segmentando os custos por atividade e processo, reflete diretamente na tomada 

de decisões gerenciais em diferentes situações operacionais, como por exemplo: na 

racionalização do programa de produção, em aceitar ou rejeitar uma atividade extra, ao 

identificar a necessidade de melhoria de um processo específico, na identificação de 

redundâncias de atividades etc. 

Henri, Boiral e Roy (2016) afirmam que cada metodologia de custeio tem suas 

vantagens e desvantagens e deve ser aplicada tendo em conta as características especiais de 

funcionamento de tipos individuais de segmentos. Ainda segundo os autores, cada segmento 

tem suas próprias condições de custeio. Por exemplo, a saída é o critério para alocação de 

custos nas unidades de produção. Quanto à saída, há armazenamento, transporte terrestre, 

entrega de mercadorias aos pontos designados; e quanto a vendas, tem-se os canais de vendas. 

Organizar custos de monitorização contínua e resultados de ambos os níveis, 

horizontal (troca de informações entre os departamentos) e verticalmente (níveis de gestão) 

com planejamento, controle e analítico, é o que torna possível gerir custos em condições 

modernas (CAVALCANTE; RAUPP, 2014).  

De acordo com os autores, outra concretização da abordagem segmentar da 

contabilidade é o método de cálculo da atividade – o custeio baseado em atividades (ABC). 

Significa literalmente o método da contabilidade de custos das atividades, em que a empresa é 

considerada um conjunto de processos de trabalho. Como resultado, o negócio está 

segmentado de acordo com as atividades, e os processos de trabalho complexos são divididos 

em componentes individuais, em paralelo com o cálculo do consumo de recursos, conforme 

demonstrado na figura 2.  
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Figura 2 – Método de cálculo de Custeio (ABC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017).  

 

Kader, Adams e Hardwick (2014) afirmam que o desempenho de custos pode 

fornecer o conhecimento de custo necessário para a reengenharia da cadeia de valor e à 

produção de diferentes estruturas de custos e gestão do desempenho financeiro. Para os 

autores, a gestão de custos e despesas, através do controle e mensuração das atividades e 

processos, é importante ferramenta estratégica em termos de concepção do produto, matérias-

primas utilizadas e maximização da lucratividade.  

 

2.5 RELAÇÃO ENTRE GESTÃO POR PROCESSOS E DESEMPENHO ECONÔMICO-

FINANCEIRO 

 

De acordo com Henri, Boiral e Roy (2016), devido ao ambiente altamente 

competitivo e às crescentes exigências dos consumidores, as organizações usam várias 

ferramentas e métodos de gestão para alcançar verdadeiramente vantagens competitivas. 

Muitas abordagens de gestão emergem visando a sobrevivência da empresa e seu destaque 

neste cenário. Há uma tendência de as organizações optarem por uma abordagem de gestão 

focada em processos, em vez de em uma abordagem funcional, devido a fatores como o 

aumento da frequência de desenvolvimento de produtos; a necessidade de uma rápida 

transferência de informação; a tomada de decisão rápida; a necessidade de se adaptar às 

mudanças na demanda; e ao crescente número de concorrentes internacionais.  
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Matto e Sippola (2016) ressaltam alguns desafios que as organizações enfrentam 

atualmente, tais como: as constantes mudanças nos requisitos de negócios; a redução do ciclo 

de vida do produto e de serviços; a concorrência internacional; e a crescente pressão de 

custos. Os autores enfatizam a importância dos estudos de contingência e das características 

de processos relacionados com a prestação de serviços. Neste contexto, há um número 

crescente de organizações que implementam a abordagem de gestão de processos de negócios 

(BPM), uma vez que esta abordagem permite que as organizações se ajustem rapidamente e 

foquem na eficiência operacional e na geração de valor para o cliente. 

Como vieram à tona as deficiências dos sistemas tradicionais de controle de custos, 

por não responderem satisfatoriamente às necessidades de informação impostas pelo atual 

ambiente competitivo, uma forma de auxiliar as empresas nessa busca por maiores níveis de 

eficiência e eficácia consiste no uso de ferramentas que promovam o controle estratégico de 

custos, por meio de informações para o desenvolvimento das atividades empresariais, sejam 

elas fabris, comerciais ou de prestação de serviços (SILVA; RAMALHO; JORDÃO, 2015). 

Em especial, as empresas prestadoras de serviços vêm ganhando destaque na 

economia em vários países. No Brasil, essa é a área que mais tem evoluído em termos de 

participação no Produto Interno Bruto (PIB) (IBGE, 2015). 

Num cenário em que na maioria das vezes quem dita o preço de venda é o mercado, 

a sobrevivência dependerá crucialmente de uma adequada administração dos custos. 

Alhawari, Talet e Al-Jarrah (2013) destacam que, para que a empresa tenha preço competitivo 

e consiga ter lucro, ela deve reduzir seus custos e não aumentar os preços. 

Entretanto, as despesas administrativas, comerciais, financeiras e outras, que também 

são consumidoras de recursos, merecem atenção na análise do resultado da organização 

(SILVA; RAMALHO; JORDÃO, 2015).  

A gestão por processos, principalmente no que tange aos processos finalísticos, no 

setor de serviços, tornou-se mais complexa devido à absorção de um número cada vez mais 

crescente de fatores e elementos interagentes nos seus processos, e ao comportamento de suas 

conexões, que apresentam baixo grau de previsibilidade e conjuntos de respostas não lineares 

(ANTONUCCI; GOEKE, 2011).  

Segundo Jan et al. (2014), as práticas de gestão em processos aplicadas a serviços 

vêm sendo mais difundidas e acessíveis às organizações de portes distintos, uma vez que 

podem proporcionar uma geração de mudanças, principalmente na estrutura da empresa, que 

pode ser parcial ou totalmente modificada, colocando em questão o como administrar melhor, 

alterando hierarquias e modificando eixos de decisão.  
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Kader, Adams e Hardwick (2014) afirmam que os custos estão intimamente ligados à 

eficácia do sistema de gestão corporativo. Os autores relatam, ainda, que as organizações 

orientadas à gestão por processos pressupõem uma forma de gerenciamento de recursos 

oposta às estruturas organizacionais funcionais, pois estas apresentam características 

operacionais indesejáveis. 

Lari e Asllani (2013) orientam que a implementação de um sistema que permita a 

governança dos processos torna possível que as seguradoras mensurem suas eficiências 

operacionais, melhorem o desempenho econômico-financeiro, oportunizando a alocação de 

recursos em concepção de produtos e inovação estratégica.  

Kader, Adams e Hardwick (2014) sublinham que, especialmente em Seguros, dada 

sua responsabilidade fiduciária, a empresa precisa ter controle dos ativos, passivos, tratamento 

dos sinistros, com a melhor relação custo-eficácia, para se manter competitiva no mercado.  

 

2.5.1 Custeio baseado em atividade (ABC) 

 

Carlos Filho, Lagioia e Santos (2015) afirmam que as empresas passaram a 

implementar o custeio baseado em atividades (Activity Based Costing – ABC) devido aos 

critérios inadequados de rateio. O custeio ABC propicia a melhor alocação dos custos 

indiretos, que possuem maior representatividade no custo total das empresas.  

Silva, Ramalho e Jordão (2015) elucidam que, para que um produto ou serviço seja 

realizado, é necessária a realização de tarefas e, para que estas tarefas sejam executadas, são 

necessários recursos. Sendo assim, o custeio consiste em atribuir custo a essas atividades e 

quantificar quantas atividades são necessárias para a produção final deste bem ou serviço. Os 

autores orientam, ainda, que a atividade representa a conversão de recursos em produtos e, por 

conseguinte, os custos gerados. A mensuração do tempo empreendido na execução de cada 

atividade de um processo é fator determinante para o controle e gestão dos custos da empresa.  

O ABC oportuniza mensurar o consumo de recursos por produto em diferentes 

níveis, seja da unidade a lotes, seja pequeno ou grande. É crucial considerar o conceito de 

atividades que consomem recursos e de produtos que consomem atividades, desenvolvendo, 

assim, um sistema de operações que agrega valor ao sistema produtivo, tornando a operações 

mais eficientes e a empresa mais competitiva em longo prazo (HENRI; BOIRAL; ROY, 

2016). As diferenças entre o custeio ABC e o custeio tradicional são esquematizadas na figura 

3. 
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Figura 3 – Custeio tradicional versus custeio ABC 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Juil (2015) recomenda que a implementação do sistema de custeio seja realizada em 

duas fases principais: a primeira deve alocar os custos nas várias atividades da empresa; na 

segunda, esses custos são atribuídos aos produtos e serviços, representando as relações entre 

as atividades e os custos decorrentes.  

O custeio ABC é adequado para aplicação em empresas de serviços, mais 

precisamente para Seguradoras, pois, segundo Kader, Adams e Hardwick (2014), ele é 

indicado para empresas cujos custos indiretos representam parcela significativa dos seus 

custos na execução dos processos; para as que tenham processos complexos e para as que se 

diversificam no mercado.  

Kader, Adams e Hardwick (2014) sublinham que, através do custeio ABC, é possível 

ter alta precisão na apuração dos custos das atividades, identificar todos os custos envolvidos 

no processo, identificar atividades que de fato agregam valor ao processo, tornando claro para 

a empresa quais são os processos que geram lucro e atividades que podem ser otimizadas 

(figura 4).  
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Figura 4 – Relação entre gestão por processos e desempenho econômico-financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

Tomislav, Vuksic e Stemberger (2016) conceituam uma atividade como sendo um 

conjunto de tarefas com a utilização de materiais, recursos humanos e tecnológicos para 

produção de produtos e serviços. Essas atividades são classificadas como primárias ou 

secundárias, e de relação direta ou de suporte com o processo executado. Os autores afirmam, 

ainda, que definir as atividades que requerem recursos na empresa é de extrema relevância 

para que se conheça bem todos os processos. Nesse processo, é muito comum que se 

identifique apenas as atividades diretamente ligadas ao processo produtivo.  

Para custear as atividades, é necessário considerar todos os gastos envolvidos em sua 

execução, sejam eles diretos ou indiretos. Sendo assim, é imprescindível contabilizar gastos 

com a folha de pagamento, instalações físicas, insumos, depreciação etc., de forma separada 

para, desta forma, ter a visão clara dos gastos envolvidos em cada processo (CAVALCANTE; 

RAUPP, 2014).  

Para Cavalcante e Raupp (2014), para se ter um custeio criterioso e, assim, uma 

melhor rastreabilidade e subsídios para gestão dos custos, deve-se priorizar a alocação dos 

custos que possuem relação direta com a atividade, seguida do rastreamento desse custo, 

considerando a relação de causa e efeito, e, por último, o rateio.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Marconi e Lakatos (2010) definem metodologia científica como o conjunto de 

atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o 

objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros – traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. 

Prodanov e Freitas (2013) conceituam o método científico como um conjunto de 

procedimentos que visam a busca do conhecimento. A metodologia é uma disciplina que 

estuda, compreende e avalia os métodos para a execução de uma pesquisa. Sendo que, em um 

nível aplicado, o pesquisador examina e analisa os métodos e técnicas de pesquisa que 

geraram os dados coletados, com o objetivo de solucionar as questões-problema do estudo. 

Sendo assim, no método científico, a reflexão e o experimento se alternam, e o 

pesquisador lança mão dos conhecimentos que estão à sua disposição para elaborar ideias e 

hipóteses (KÖCHE, 2011).  

Para tanto, cabe ao autor estabelecer o método de sua pesquisa, indicando a 

abordagem, seus procedimentos e técnicas. “Independente da(s) técnica(s) escolhida(s), deve-

se descrever tanto a característica quanto a forma de sua aplicação, indicando, inclusive, como 

se pensa codificar e tabular os dados obtidos” (LAKATOS; MARCONI, 2007, p. 164).  

  

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Tomando como referência conceitual as definições de Lakatos e Marconi (2007), de 

Vergara (2007) e de Yin (2001), considerando-se as questões-problema e as características 

dos diferentes tipos de pesquisa, este estudo pode ser caracterizado como:  

a) pesquisa documental de fonte primária – uma vez que foram utilizados, como 

dados primários compilados pela autora, documentos de arquivos públicos da 

SUSEP, IBGE, CNseg e BCB; dados estatísticos coletados também nos arquivos 

públicos virtuais da SUSEP, do IBGE, da CNseg e do BCB e documentos de 

arquivos da empresa estudada;  

b) pesquisa documental de fonte secundária – para tanto, foram utilizados estudos 

históricos, recorrendo-se a documentos originais da empresa e/ou sobre a 

empresa; e a pesquisa estatística baseada em dados do recenseamento;  

c) pesquisa bibliográfica – que abrange toda bibliografia já tornada pública em 

relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, 

livros, pesquisas, teses, tendo como finalidade ter contato direto com tudo o que 

foi escrito ou dito sobre o assunto estudado e que está relacionada no capítulo 2 

deste trabalho; 
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d) pesquisa exploratório-descritiva – pois este estudo teve como finalidade 

desenvolver a familiaridade do pesquisador com um ambiente e fenômeno, 

permitindo uma pesquisa mais precisa, clarificando os conceitos obtidos após 

pesquisa documental e bibliográfica sobre o tema, sendo possível estabelecer e 

conceituar as inter-relações entre o BPM e o desempenho econômico-financeiro 

em empresas de seguros e previdências; 

e) pesquisa aplicada – pois visa contribuir com a inserção de novos conhecimentos 

para aplicação prática na resolução de problemas específicos gerados; 

f) pesquisa combinada – em que foram utilizados dados quantificáveis no que diz 

respeito a tempo e custos dos processos, e dados qualitativos, oriundos de coletas 

de dados documentais.  

 

 

3.2 ESTRUTURA METODOLÓGICA DO ESTUDO 

  

A estrutura metodológica adotada para a realização deste trabalho consistiu em 

etapas sequenciadas e distribuídas em duas vertentes: uma teórica, e outra empírica, que se 

complementaram e se correlacionaram para atendimento dos objetivos da investigação, 

conforme ilustrado na figura 5. 

 

Figura 5 – Estrutura metodológica do estudo 
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Fonte: A autora, adaptado de Araújo (2011). 
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A vertente teórica fundamenta-se em revisão de literatura, realizada a partir de 

levantamento sistemático da literatura em três distintas bases de periódicos (ISI Web of 

Science, Scopus e Scielo), com a finalidade de apresentar um embasamento teórico sobre os 

principais temas abordados. Neste tocante, são analisados os princípios e as características da 

gestão por processos. O resultado do estudo dessas três bases fundamenta a proposição da 

metodologia da pesquisa a ser aplicada empiricamente. 

A vertente empírica, baseada na metodologia desenvolvida, refere-se à identificação, 

coleta, divulgação e análise de dados primários obtidos no estudo de uma empresa do setor de 

seguros. 

A análise conjugada das vertentes teórica e empírica contribuiu para o 

desenvolvimento das conclusões do estudo e para o direcionamento de possíveis novas 

pesquisas complementares. 

Por conseguinte, a conclusão da pesquisa visa a responder às questões-problema 

deste estudo e identificar os mecanismos para aprimoramento do desempenho dos processos 

finalísticos da empresa em questão. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA E DA PESQUISA  

 

A estratégia utilizada para esta pesquisa foi a de estudo de caso exploratório, que, 

além de investigar um fenômeno contemporâneo que, neste caso específico, é a relação entre 

gestão por processos e desempenho econômico-financeiro, descreve a realidade em pauta e 

busca explicá-la em termos de causa e efeito (YIN, 2010). 

Esta estratégia foi utilizada por seu diferencial no que tange à capacidade de lidar 

com uma ampla variedade de evidências na coleta dos dados, tais como os documentos legais 

do órgão regulatório (SUSEP, 2006); os documentos privados da empresa, as publicações 

públicas e a observação (EISENHARDT, 1989). 

A empresa em estudo está entre os dez maiores grupos de previdência no mundo. No 

Brasil, é pioneira na área, atuando há quase 200 anos. Seus planos estão focados em soluções 

em seguros de vida e previdência para três dos riscos sociais aos quais a população está 

exposta: 

a) viver por mais tempo do que os recursos financeiros que o segurado acumula para 

manter o padrão de vida na aposentadoria; 

b) perder temporária ou permanentemente a capacidade de gerar renda (invalidez); 

c) morrer prematuramente, deixando dependentes. 
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Dos oito processos classificados como finalísticos e que têm impacto direto no 

negócio principal da empresa, foi selecionado o processo de comissionamento: relevante para 

que a empresa se mantenha competitiva frente a seus concorrentes, pois o comissionamento 

atrai e fideliza a força de vendas. 

 

3.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS  

 

Neste estudo, estabeleceu-se um processo que norteou a definição de quais dados 

deveriam ser coletados, quais seriam os dados mais relevantes, como se daria a análise desses 

dados, de forma tal que conectasse os dados empíricos às questões de pesquisa (YIN, 2001), 

conforme a figura 6. 

 

Figura 6 – Atividades do método de estudo de caso 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Yin (2001). 

 

A coleta dos dados foi feita com o intuito de levantar informações sobre o tema e 
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conhecimento sobre o tema estudado (LAKATOS; MARCONI, 2007). 

Definição  

Planejamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver a 

teoria 

Definir o 
projeto de 
pesquisa 

Desenvolver 
instrumentos e 
protocolos de 

pesquisa 

Conduzir a 
pesquisa de 

campo 

Conduzir o 
estudo de 

caso 

Estabelecer 
confiabildiade 

e validade 

Analisar os 
dados 

Desenvolver e 
testar 

hipóteses 

Comparar 
com a 

literatura 

Compor o 
relatório final 
do estudo de 

caso 

Definição e Planejamento Preparação, coleta e análise 

Análise e 
conclusão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenvolver a 

teoria 

Definir o 
projeto de 
pesquisa 

Desenvolver 
instrumentos e 
protocolos de 

pesquisa 

Conduzir a 
pesquisa de 

campo 

Conduzir o 
estudo de 

caso 

Estabelecer 
confiabildiade 

e validade 

Analisar os 
dados 

Desenvolver e 
testar 

hipóteses 

Comparar 
com a 

literatura 

Compor o 
relatório final 
do estudo de 

caso 

Definição e Planejamento Preparação, coleta e análise Análise e 
conclusão 

 

 coleta e análise 

 



75 

Os procedimentos metodológicos utilizados para coleta e seleção dos dados para esta 

pesquisa estão representados, de maneira sumarizada, na figura 7. 

 

Figura 7 – Procedimentos metodológicos da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, adaptado de Araujo e Altro (2014). 

 

A primeira etapa foi a realização de coleta dos dados de fontes secundárias, advindas 

do levantamento bibliométrico.  
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No sentido de contribuir para uma compreensão ampliada sobre a fronteira do 

conhecimento atinente às temáticas da presente pesquisa, realizou-se um levantamento da 

literatura científica de forma sistematizada, no que concerne a seu mapeamento, além do 

tratamento das informações e gestão do conhecimento dos resultados. De acordo com Higgins 
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elucidando quanto a critérios de inclusão, avaliação crítica dos estudos incluídos, e para 

resumir o estado da arte sobre o tema de interesse. 

Ainda sob a perspectiva de Higgins e Green (2011), uma revisão sistemática é uma 

metodologia de pesquisa explícita e reprodutível, que visa responder a uma pergunta 

específica de investigação sobre tópico específico, sendo a primeira etapa da revisão a 

formulação da questão de pesquisa, que, neste trabalho é: “em que medida a literatura 

acadêmica aborda a relação entre gestão por processos e o desempenho econômico 

financeiro?” 

Petticrew e Roberts (2006) apregoam que a pergunta de revisão deve nortear os 

critérios de inclusão/exclusão dos tipos de estudos identificados. Em muitos casos, as 

estratégias de pesquisa específicas foram desenvolvidas por cientistas da informação para 

ajudar a identificar determinados desenhos de estudo (tais como ensaios) em bases de dados 

eletrônicas. Estas têm sido projetadas para serem usadas com bancos de dados específicos, 

que podem fornecer norteadores para identificar outros tipos de estudos, excluindo uma 

grande quantidade de literatura irrelevante, estruturada em termos do acrônimo 

(PETTICREW; ROBERTS, 2006; HIGGINS; GREEN, 2011), em particular, as palavras-

chave da questão de pesquisa, conforme o quadro 36. 

 

Quadro 36 – Estruturação das diretrizes de busca com base no acrônimo PICO 

Acrônimo Relevância Definição dos termos de busca 

P Population A população da busca é relevante para a 

adequação dos objetivos pretendidos à 

revisão sistemática.  

Empresas de Seguros e 

Previdência.  

I Intervention Diz respeito à natureza do fenômeno a ser 

observado no âmbito da população: no caso 

da presente pesquisa, contemplam-se as 

distintas possibilidades de intervenção. 

Processos de Negócios, gestão por 

processos, BPM, gestão de custos, 

controle de custos, despesa 

administrativa, controle despesas. 

C Comparison Usualmente aplicável em áreas de ciências 

da saúde, para comparação de protocolos 

clínicos.  

Não aplicável. 

O Outcome Trata-se das saídas esperadas da busca em 

termos de resultados. 

Produtividade, eficiência, 

efetividade, painel de indicadores, 

práticas, metodologias.  

Fonte: Adaptado de Higgins e Green (2011). 

 

A fim de solucionar a problemática que há na diferença entre os termos de pesquisa e 

a linguagem de busca nas bases de periódicos Scopus, ISI Web of Science e SciELO, Araújo 

et al. (2016) propõem uma sintaxe formulada considerando as palavras-chave e os conectores 
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boolianos OR e AND para construção de string (TS) para busca avançada, conforme o quadro 

37. 

 

Quadro 37 – Estruturação das diretrizes de busca com base no acrônimo PICO 

Questão de revisão: Em que medida a literatura acadêmica internacional aborda a relação entre 

as despesas/custos e a gestão por processos em empresas de seguros e previdência?” 

P insurance firms or insurance business or insurance enterprises or insurance 

organizations or pension firms or pension business or pension enterprises or pension 

firms 

I (business process or business process management or process management or process 

control or administrative process or managerial process or BPM) AND (cost 

management or cost control or administrative cost or expense management or 

administrative expense or expense control) 

C - 

O productivity or performance or dash board or practices or methodologies or efficiency 

TS= ((insurance firms or insurance business or insurance enterprises or insurance 

organizations or pension firms or pension business or pension enterprises or pension 

firms) AND ((business process or business process management or process 

management or process control or administrative process or managerial process or 

BPM) AND (cost management or cost control or administrative cost or expense 

management or administrative expense or expense control)) AND (productivity or 

performance or dash board or practices or methodologies or efficiency)) 

Fonte: Adaptado de Araújo et al. (2016). 

 

Excluindo-se o “C”, considerando a integração das palavras-chave aos conectores 

boolianos, a figura 8 ilustra a possível resultante desta integração através do acrônimo PICO. 

Neste trabalho, a não integração de palavras-chave oriundas de “C” se dá pelo mesmo motivo 

descrito em Araújo et al. (2016), ou seja, pela sua aplicabilidade mais concisa em protocolos 

clínicos para área de ciências da saúde.  

 

Figura 8 – Possível resultante da integração de palavras-chave definidas a partir do acrônimo PICO 

 
Fonte: Stefana et al. (2015). 
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A figura 8 ilustra possíveis resultados obtidos por meio da incorporação dos 

conectores boolianos às palavras-chave definidas através do acrônimo PICO. 

 

3.4.1.1 Critério de elegibilidade dos artigos 

 

A busca da literatura pode resultar em um grande número de registros com 

possibilidades de elegibilidade. Sendo assim, o processo de seleção deve ser criterioso e 

explícito, de tal forma que mitigue os riscos de erros e incorporação de vieses (STEFANA et 

al., 2015). 

Os quesitos e especificadas considerados para nortear o planejamento e condução da 

seleção das publicações relevantes são chamado de "critérios de inclusão" e de "critérios de 

elegibilidade" por Higgins e Green (2011). Esse processo de seleção foi aplicado 

gradualmente nas bases de periódicos ISI Web of Science, Scopus e SciELO, sendo iniciado 

pelo filtro idiomático, considerando-se apenas textos em português e inglês. O segundo 

estágio de depuração foi uma pesquisa por tipo de documento: por paper (artigos completos) 

ou review (artigos de revisão), ambos em periódicos avaliados por pares (peer reviewd).  

No âmbito da ISI Web of Science, a fim de tornar a pesquisa ainda mais aderente aos 

interesses do estudo, foi aplicado o filtro em áreas de conhecimento afins ao objetivo de 

estudo.   

Os critérios de elegibilidade seguintes foram incorporados nesta ordem: pela 

aderência dos títulos dos artigos; pertinência dos resumos ao propósito da pesquisa e, por fim, 

pela análise do texto completo e sua consonância com a questão de revisão.   

Quanto ao espaço de tempo, é importante sublinhar que não foram estipuladas 

delimitações no critério de elegibilidade.  

 

3.4.1.2 Consolidação e análise dos resultados da revisão sistemática nas bases de periódicos 

 

Após intenso levantamento bibliométrico no portal de periódicos da CAPES e nas 

revistas qualificadas e especializadas nos temas, com o intuito de realizar uma coerente e 

eficaz seleção da base de dados para esta pesquisa, foi realizado um processo de 

aperfeiçoamento do conhecimento chamado Knowledge Discovery in Databases (KDD – ou 

Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados). De acordo com Boente, Oliveira e Rosa 

(2006), o processo de KDD não se resume apenas à garimpagem de dados, sendo entendido 
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como um método fundamental para promoção do conhecimento gerado a partir de bases de 

dados. 

Este método é composto por três etapas operacionais: o pré-processamento, que 

compreende as funções que se relacionam à captação, organização e tratamento de dados, cujo 

objetivo é preparar os dados para os algoritmos da etapa seguinte; o Data Mining (Mineração 

de Dados), em que se realiza a busca efetiva de conhecimentos úteis ao contexto proposto; e a 

etapa de pós-processamento, que abrange o tratamento do conhecimento obtido na etapa 

anterior (GOLDSCHMIDT; PASSOS, 2005). 

O modelo KDD é delineado na figura 9, conforme proposto em Steiner et al. (2006). 

 

Figura 9 – Etapas do processo de KDD 

 

Fonte: Adaptado de Steiner et al. (2006). 

 

De acordo com Turban, MClean e Wetherbe (2004), é esperado que confundam os 

conceitos de KDD e de Data Mining. Porém, os autores elucidam que faz parte do processo 

operacional do KDD a mineração, e que seu nome se deu devido à analogia entre pesquisas de 

informação de valor em grandes bancos de dados e a garimpagem de minérios preciosos. 

Segundo Han, Kamber e Pei (2011), o processo de Data Mining é de suma importância, 

podendo ser classificado em duas categorias, com diferentes aplicações: descritivas 

(sumarização, análise de associações e segmentação) e preditivas (previsões e classificação). 

Goldschmidt e Passos (2005) afirmam que as atividades de KDD podem ser 

dispostas em dois grandes grupos, conforme os seguintes apontamentos:  

a) desenvolvimento tecnológico: esse item envolve todas as iniciativas de 

concepção, aprimoramento e desenvolvimento de algoritmos, ferramentas e 
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tecnologias de apoio, que podem ser usadas na busca de novos conhecimentos em 

grandes bases de dados. Nesse sentido, utilizou-se o acrônimo PICO para esta 

pesquisa;  

b) execução de KDD: diz respeito às atividades envolvidas na busca efetiva de 

conhecimentos em bases de dados. Nesse sentido, além da aplicação do PICO 

para busca de dados de maior relevância para a pesquisa, essa etapa também 

envolveu a leitura de artigos provenientes de conferências, eventos e proceedings, 

livros publicações técnicas sobre os temas abordados.  

 

Em uma busca inicial na base ISI Web of Science, foram localizadas 27.196 

publicações que versavam sobre BPM (Business Process Management). Entretanto, dentre 

estas fontes, apenas nove faziam referências a BPM e gestão de custos e/ou despesas. E no 

que no que tange a “Seguro de Vida e Previdência”, não foram localizadas referências nas 

bases CAPES.  

Acerca das publicações com tema “Seguro”, em uma busca realizada na base 

Emerald Insight foram encontradas 31.888 publicações, mas quase que em sua totalidade 

versavam sobre seguro de auto ou pesquisas relacionadas a seguro de vida na área da saúde. 

Assim, apenas dois artigos eram aderentes ao contexto ou tema central deste trabalho. Esses 

dados são detalhados na figura 10. 

 

Figura 10 – Quantitativo de publicações com temas BPM, Custos/despesas e Seguros por ano 

 

Fonte: A autora (2017). 

 

Ainda nesta primeira etapa, como fonte de documentação indireta, foram coletados 

dados de documentos oficiais e dados estatísticos publicados pelos órgãos regulamentadores 

do segmento relativo ao caso estudado. Essa etapa foi suportada pela realização de entrevistas 

com profissionais participantes direta ou indiretamente dos processos em análise.  
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Esta estratégia de coleta de dados secundária justifica-se, pois segundo Lakatos e 

Markoni (2007):  

 

A pesquisa bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre 

certo assunto, mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, 

chegando a conclusões inovadoras. Já os dados obtidos dos documentos oficiais 

constituem geralmente a fonte mais fidedigna de dados para as pesquisas, uma vez 

que com a utilização de questionários e, principalmente, formulários, são bastante 

onerosas e, geralmente, de aplicação limitada, o confronto dos dados obtidos com as 

estatísticas, mais extensas no espaço e no tempo, permite obter resultados mais 

significativos. (LAKATOS; MARCONI, 2007, p. 163) 

 

Em seguida, foi elaborado um roteiro para o levantamento da documentação indireta, 

feito através de pesquisa de campo com observação participante natural, uma vez que o 

observador faz parte do grupo do caso em estudo (LAKATOS; MARCONI, 2007). 

Esta pesquisa de campo foi feita com a participação direta da pesquisadora 

incorporada, ou seja, trabalhando dentro do sistema de referência (MANN, 1970), objetivando 

a observação dos fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, a coleta de dados e 

registro de variáveis que se presumiram relevantes para, em seguida, analisá-los (LAKATOS; 

MARCONI, 2007). 

 

3.5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DOS DADOS 

 

A análise foi feita estabelecendo-se as relações necessárias entre as propriedades 

relacionais de causa-feito, produtor-produto, de correlações, de análise de conteúdo. 

Para a interpretação dos dados, foram construídos esquemas, figuras, gráficos e 

quadros, objetivando expor o verdadeiro significado do material coletado, em relação aos 

objetivos propostos e ao tema (LAKATOS; MARCONI, 2007).  

           

3.6 TRATAMENTO DOS DADOS 

 

O método escolhido apresenta limitações relacionadas ao fato de que cada 

entrevistado tem sua visão particular a respeito de suas vivências, manifestando com isso 

também sua opinião, e exigindo da pesquisadora a capacidade de discernir e consolidar as 

percepções, sob distintos prismas. Além disso, a pesquisadora é profissional do ramo de 

Seguros e Previdência, no exercício de cargo de Analista na área de Processos e Projetos, o 

que, apesar do esforço de afastamento, pode conferir um viés autoral à análise dos dados.   
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresentam-se as análises da pesquisa, face aos principais aspectos 

que permeiam os temas desempenho econômico-financeiro e gestão por processos, a partir da 

observação direta e do estudo de caso em questão. Os resultados são confrontados à luz das 

temáticas abordadas no referencial teórico, bem como ao estudo de caso previamente 

selecionado, no intuito de expandir teorias e estabelecer uma dialética sobre o tema. 

 

4.1 CENÁRIO E CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA EM ESTUDO 

 

Desde a sua fundação, a empresa em estudo possuía um sistema de gestão altamente 

departamentalizado, e o Project Management Office (PMO) era constantemente requisitado 

para apoiar suas áreas, na busca de melhorias de suas atividades, transformação do 

conhecimento tácito em base de processos, ou na avaliação dos impactos gerados por novos 

modelos de negócios ou novas parcerias. 

Em 2011, com a crescente entrada de novas solicitações, foi necessária a criação do 

Projeto Escritório de Processos. Neste mesmo ano houve a implementação do escritório, com 

o planejamento e expectativa em médio prazo. Ou seja, o objetivo era alcançar, até 2015, 

processos definidos, com indicadores estabelecidos, com seus custos e desempenho 

controlados. 

Para atender às necessidades do sistema de gestão da organização e alcançar o nível 

de maturidade dentro dos quatro anos, conforme planejado, foi criada uma metodologia que 

classificava a atuação do escritório de processos em três modalidades: a) mapeamento e 

modelagem para ampliação da base de processos; b) redesenho de processos; c) ou avaliação 

de novos negócios ou parcerias. As modalidades de atendimento do escritório de processos 

possuíam características e objetivos diferentes, a saber: 

a) ampliação da base: a atividade de mapeamento e modelagem para ampliação da 

base de processos tinha por objetivo transformar o conhecimento tácito em base 

de processos, acelerar os processos de aprendizado dos colaboradores e contribuir 

para mitigar os riscos da empresa. Esta modalidade foi classificada como sendo de 

baixo nível de complexidade, podendo ser executada por recursos terceiros ou 

juniores;   

b) redesenho de processos: o redesenho de processos objetivava a melhoria na 

execução dos processos, podendo ser associado à redução de custos, riscos ou 

elevação nos índices de eficiência ou eficácia. Esta modalidade foi classificada 

como de médio/alto nível de complexidade, necessitando ser executada por 

recursos plenos ou seniores; 
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c) novos negócios ou novas parcerias: esta atividade objetivava avaliar os impactos 

de novos negócios ou parcerias, sendo executada com base em processos que 

avaliavam o modelo de negócio proposto e a necessidade de adaptar processos ou 

atividades. Esta modalidade foi classificada como de alto nível de complexidade, 

necessitando ser executada por recursos seniores.   

 

Quanto à atuação da equipe de processos em relação ao tipo de demanda e à sua 

priorização de execução, foram considerados os pontos a seguir: 

a) enquadramento: atividade que consistia em entrevistar o atuante/gestor de cada 

atividade dos processos internos, avaliando as necessidades e percepções quanto 

às redundâncias e oportunidades de melhoria; e 

b) priorização: uma vez enquadrado o contexto, fazia-se necessário avaliar a 

relevância do processo a ser mapeado/redesenhado em relação aos outros da 

cadeia de valor da organização e, assim, priorizar a atuação do escritório de 

processos.  

 

Toda esta metodologia foi implementada amparada por softwares de desenho de 

processos. Uma cadeia de valor foi elaborada, baseada nos conceitos de Michael Porter 

(2004), e os processos-chave (nesta organização nomeados como processos finalísticos) foram 

mapeados e divulgados em intranet. Entretanto, a cultura PMO ainda permaneceu nas 

atividades do sistema de gestão. Ou seja, os processos eram mapeados e desenhados com 

intuito principal de nortear as atividades de projetos, que atendiam a necessidades pontuais e 

não eram usados para a redução de custos/despesas, como tinha sido seu objetivo inicial.  

Essa atuação do escritório de processos, com foco nos projetos, contribuiu para 

consolidação das parcerias comerciais existentes, a criação de novas parcerias e canais de 

distribuição, e o desenvolvimento de novos produtos no período em questão. A meta de lucro 

foi superada em quase 50%, chegando a R$ 31,8 milhões (56% maior que em 2014). Como 

consequência dos resultados alcançados e da contínua capitalização da companhia, o 

patrimônio líquido de 2015 chegou a R$ 273 milhões.  

Dessa forma, o desempenho financeiro de 2015 foi muito expressivo, destacando-se 

o crescimento de 36% em vendas de coberturas de risco, em relação ao ano de 2014. Isso 

mostra que foi alcançado um crescimento de 26%. Porém, o que se evidencia no Relatório: 

Seguradoras: demonstração do resultado do exercício consolidada (SUSEP/SES, 2016), é o 

fato de que, mesmo após quatro anos de implementação do escritório de processos, a empresa 

estudada apresentou uma despesa administrativa, em 2015, no valor de R$ 1.580.817.331,00, 

que representou 24% da sua arrecadação em prêmio, de R$ 5.416.795.343,00. 
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4.1.1 Implementação de Gestão por Processos (BPM) 

 

Diante deste cenário, em 2015 evidenciou-se que a empresa passou por um período 

de rápido crescimento, como resultado de novas oportunidades de negócios e projetos 

inovadores executados nos últimos anos. Apesar do imenso avanço no faturamento da 

companhia, custos e despesas cresceram a um ritmo indesejado, o que pode indicar que: 

a) projetos realizados não atingiram o objetivo estratégico desejado; 

b) iniciativas poderiam ter sido realizadas com menor esforço; 

c) muitos processos são passíveis de melhoria; 

d) atividades semelhantes estavam sendo executadas por mais de uma área. 

 

Dessa forma, para o atingimento dos objetivos do escritório de processos, 

evidenciou-se a necessidade de adoção de BPM, isto é, de uma gestão orientada a processos. 

Essa abordagem visa o gerenciamento de processos com visão do todo, a execução de uma 

operação enxuta e sem desperdícios, a melhoria contínua e, ultimamente, o foco no cliente. As 

atividades devem ser executadas somente pelas pessoas e sistemas especializados em cada 

uma delas, eliminando-se a repetição de funções entre áreas.  

Do ponto de vista da tecnologia da informação, a adoção do BPM significava utilizar 

ferramentas que auxiliariam a analisar, redesenhar, otimizar, automatizar, gerir e melhorar 

continuamente processos-chave da organização, além de oportunizar a implementação do 

custeio baseado em atividades, a fim de controlar os custos de cada área, diminuindo-se 

custos e despesas. 

Até 2015, a empresa tinha como foco apenas o desenho, modelagem, análise e 

implementação de melhorias estanques e pontuais. Sua atuação era ainda sem uma análise 

completa, sem considerar as interfaces dos processos, focada nas necessidades do cliente 

interno por departamento, com um gerenciamento não por processos, mas 

interfuncional/departamental.  

Esta natureza de gestão de processos, e não por processos, restringia as decisões da 

empresa aos silos funcionais, e os handoffs entre áreas funcionais não eram tratados, gerando 

ineficiência no objetivo de reduzir custo/despesa e “retrabalho” da equipe de processos. A 

figura 11 ilustra como as atividades aconteciam estabelecendo interfaces entre processos, que 

nesta empresa eram departamentalizados, sendo o foco de sua atuação por silo, sem 

considerar os impactos nos processos de interface e, por consequência, os handoffs. 
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Figura 11 – Execução dos processos e suas interfaces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de BPM CBOK versão 3.0, 2013. 

 

Devido ao fato de a atuação ser pontual e departamental, a cada mudança 

implementada não havia a simulação dos cenários possíveis, identificados em diagnóstico, 

nem tampouco a medição e o controle efetivo do desempenho dos processos, o que não 

propiciava ciclos de melhorias contínuas e solução do problema raiz, mas sim uma sobrecarga 

de atividade para o escritório de processos.  

Para tratar a questão de ineficiências do processo, caracterizadas como rupturas e 

falhas de comunicação entre funções, uma implementação de BPM requereu novos papéis na 

organização, com responsabilidades pelo gerenciamento de processos interfuncionais ponta a 

ponta, tais como, dono de processos e gerentes de processos. Para tanto, a missão, visão e os 

objetivos estratégicos foram desdobrados até os processos, estabelecendo-se suas interfaces, 

possibilitando a identificação dos impactos financeiros e de qualidade e, por conseguinte, 

monitorando seu desempenho através de indicadores.  

A figura 12 ilustra este desdobramento.  
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Figura 12 – Matriz Estratégica 

 

 

Fonte: Adaptado de Matriz Estratégica 2016, documento interno da empresa estudada. 

 

A cadeia de valor foi reelaborada, pois, embora o conceito de cadeia tenha mais de 

20 anos de idade, ainda é relevante aos negócios hoje, no que tange à concorrência e ao custo 

e contabilidade de gestão e como ferramenta para a realização de análise estratégica de custos.  

A elaboração da cadeia de valor foi apoiada nos conceitos de Porter (2004), que 

consistem de uma combinação de atividades primárias e de apoio, acrescidas de uma margem 

de lucro. As atividades primárias são todas as atividades necessárias para criar o produto, 

vende-lo e transferi-lo ao cliente, além de apoiá-lo após a venda. Já as atividades de suporte 

apoiam o desempenho das atividades primárias e consistem na aquisição, desenvolvimento de 

tecnologia, gestão de recursos humanos e várias atividades de apoio para toda a empresa.  

A empresa se baseou nas diretrizes do BPM CBOK V3 para classificar os 

macroprocessos da cadeia de valor, bem como no modelo adotado para seu desenho dos 

processos em notação EPC. A cadeia de valor foi classificada da seguinte forma (figura 13): 

a) negócios: compreende todos os processos de planejamento de vendas, formatação 

de ofertas e prospecção/venda para todos os segmentos de negócio e canais de 

distribuição da companhia, além da captação, formação e desenvolvimento da 

força de vendas e de risco que antecede a implantação de cada proposta vendida;  

b) processamento: envolve todos os processos operacionais e suas soluções de 

tecnologia e infraestrutura; faz interface direta com os processos comerciais, 

tornando seu desempenho altamente perceptível para clientes, parceiros e 

corretores;  
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c) relacionamento: nesta camada estão todos os processos que têm canal de 

relacionamento com os clientes diretos e indiretos da empresa;  

d) suporte: os processos de suporte são todos aqueles que dão apoio ao negócio, ou 

seja, que fornecem suporte para que os processos finalísticos/principais sejam 

desenvolvidos.  

 

Figura 13 – Cadeia de Valor 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2016), adaptado de documentação interna da empresa estudada. 

 

Os processos/atividades foram organizados de forma tal que a(s) entrada(s) para uma 

atividade particular se interligavam com a(s) saída(s) da atividade anterior. Desta forma, a 
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partir do desdobramento da visão, missão, objetivos estratégicos e desenho da cadeia de valor, 

foi possível identificar quais processos seriam prioritários para mapeamento, análise, 

diagnóstico e implementação de melhorias que reduzissem custos/despesas e maximizassem a 

lucratividade.  

Com base nos motivos supracitados, foi priorizado o processo “Comissionar”. 

 

4.1.2 Aplicação de Custeio ABC para identificação dos custos das atividades e o impacto 

de BPM no desempenho econômico-financeiro da empresa 

 

A fim de identificar os gargalos, handoffs e oportunidades de melhorias nos 

processos que seriam analisados no início da gestão do ciclo de vida dos processos, na fase de 

planejamento e estratégia, e considerando as diretrizes do BPM CBOK V3 (2013) para tal, foi 

feito o levantamento de documentações, registros e dados relevantes à análise. Dentre esses 

dados, encontra-se a planilha orçamentária, em que constavam os custos diretos, indiretos e 

despesas orçadas versus o realizado no ano anterior, que serviria como norteadora da análise 

de valor de processos e como orçamento previsto para o ano seguinte.  

Em análise documental, especificamente do departamento que atuava diretamente no 

processo “comissionar”, foi identificado que o valor movimentado para o pagamento de 

comissões e pró-labore, em 2016, foi de R$ 217.662.524,28, com a atuação de oito 

colaboradores (executores das atividades dos processos), fazendo interface direta com cinco 

outros departamentos/processos, utilizando quatro sistemas.  

Quanto à visão orçamentária, foi possível ter acesso ao relatório do centro de custo, 

já ajustado (real x orçado), de 2016, que está estratificado por linha de custo/despesa do 

departamento, conforme se pode observar no quadro 38. 
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Quadro 38 – Custos/despesas de 2016 

TIPO DE DESPESA/CUSTO TOTAL

DESPESAS DE VENDAS 25,20             

Despesas com Materiais de Vendas 25,20             

DESPESAS DE PESSOAL 906.160,05    

Salário Base 455.157,43    

Provisão de Férias 12.829,68      

Hora Extra 6.928,95        

13º Salário 38.686,67      

Abono Pecuniário 1.424,33        

Rescisões e Indenizações -                 

Terceirizados 6.692,73        

PREVIDÊNCIA SOCIAL 138.523,20    

FGTS 41.185,60      

Assistência Médica 63.566,20      

Auxílio Refeição/Cesta Básica 114.404,40    

Auxílio Babá e Creche -                 

Vale Transporte 9.413,38        

Plano de Assistência a Funcionários 17.160,98      

Alimentação Funcionários 186,50           

OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.706,29        

Programa de Desenvolvimento -                 

Serviços de Informática 1.034,60        

Material de Expediente 256,53           

Informações Periódicas 87,33             

Telefone Matriz -                 

Telefone Filiais -                 

Equipamentos - Aluguel 4.107,48        

Táxi 1.220,35        

CUSTOS INDIRETOS - RATEIO 24.423,67      

TOTAL 912.891,54     

Fonte: A autora (2017), adaptado de relatório interno do Departamento de Comissões.  

 

Após o levantamento documental, o método de coleta de informações acerca do 

processo deu continuidade a uma série de três brainstormings com os gestores das áreas, para 

identificar, a partir da percepção do dono do processo, quais eram os subprocessos, as 

principais atividades executadas, os pontos de atenção e os principais impactos e 

oportunidades de melhoria. Desses encontros, foi possível listar 22 subprocessos, que eram 

executados pelos oito funcionários, e estabelecer um cronograma de mapeamento in loco, ou 

seja, pelo método de observação da execução de cada atividade, sendo priorizadas aquelas 
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atividades que, por percepção do gestor do departamento/dono do processo e apoiado pela 

análise de uma matriz GUT3, seriam as mais críticas.  

Para cada um dos 22 processos listados, foi feita observação direta dos executores 

em ação, ou seja, o especialista de cada atividade, mensurando o tempo de ciclo, observando e 

tomando nota do tempo que cada atividade toma dentro do processo. Este tempo foi medido a 

partir da entrada inicial da atividade até o momento em da saída desejada da atividade. Dessa 

forma, o tempo total para se concluir todas as atividades seria o tempo que o processo levava 

para ser concluído.  

Além do desenho do fluxo e da mensuração do tempo, também foram auferidos a 

frequência mensal/anual, os sistemas envolvidos, os handoffs e os pontos de atenção de cada 

subprocesso. Com essas informações, foi possível identificar as atividades que consomem 

recursos, e atribuir custos a elas; identificar os direcionadores de custos de cada atividade; e 

calcular uma taxa por unidade do direcionador de custos ou por processo. 

Dessa forma, sob a ótica da gestão por processos, foi elaborado um diagnóstico, 

apontando-se as atividades críticas, os impactos (financeiros, de tempo e qualidade) e 

processos impactados, desenhando-se então um To Be (cenário futuro), que simula cenários e 

detalha os ganhos e oportunidade de otimização desses processos, tornando-os mais eficientes 

e eficazes,  

 

As figuras 14 e 15 ilustram o processo “Realizar Transferência de Carteira”, com os 

desenhos de As Is (cenário atual) e To Be (cenário futuro), respectivamente. 

 

Figura 14 – Desenho As Is do processo “Realizar Transferência de Carteira” 

 

Fonte: A autora (2017). 

 

 

 

                                                 

3 Gravidade, Urgência, Tendência. 
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Figura 15 – Desenho To Be do processo “Realizar Transferência de Carteira” 

 

 

Fonte: A autora (2017). 

 

Após mapeamento in loco do processo “Realizar Transferência de Carteira” e 

aplicados os métodos de BPM e de custeio ABC, detalhados, respectivamente, nas seções 

2.3.1 e 2.5.1, foi possível inferir a redução de 13 horas de trabalho, o que equivale a uma 

redução de R$ 4.420,83 do centro de custo na área, mensalmente. Além do ganho financeiro e 

da otimização do tempo, que são indicadores de eficiência, a metodologia aplicada também 

trouxe ganhos qualitativos ao processo que, neste caso, tem o objetivo de mitigar a 

possibilidade de erros no processo e, consequente, a insatisfação do Corretor. 

 

As figuras 16 e 17 ilustram o processo “Liberar Pagamento de Comissão”, com os 

desenhos de As Is (cenário atual) e To Be (cenário futuro), respectivamente. 

 

Figura 16 – Desenho As Is do processo “Liberar Pagamento de Comissão” 

 

Fonte: A autora (2017). 
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Figura 17 – Desenho To Be do processo “Liberar Pagamento de Comissão” 

 

Fonte: A autora (2017). 
 

Após mapeamento in loco do processo “Liberar Pagamento de Comissão”, aplicados 

os métodos de BPM e de custeio ABC, detalhados, respectivamente, nas seções 2.3.1 e 2.5.1, 

foi possível inferir a redução de 14 horas de trabalho e R$ 4.041,90 do centro de custo na 

área, mensalmente. Além do ganho qualitativo, esse processo reduz a possibilidade de erros 

na apuração dos pagamentos de comissão e, consequente, a insatisfação do Corretor. 

 

As figuras 18 e 19 ilustram o processo “Liberar Pagamento de Pró-labore de 

Parceria”, com os desenhos de As Is (cenário atual) e To Be (cenário futuro), respectivamente. 

 

Figura 18 – Desenho As Is do processo “Liberar Pagamento de Pró-labore de Parceria” 

 
Fonte: A autora (2017). 

 

 

 

 

 

 



93 

 

Figura 19 – Desenho To Be do processo “Liberar Pagamento de Pró-labore de Parceria” 

 

Fonte: A autora (2017). 
 

Após mapeamento in loco do processo “Liberar pagamento de Pró-labore de 

Parceria” e aplicados os métodos de BPM e de custeio ABC, detalhados, respectivamente, nas 

seções 2.3.1 e 2.5.1, foi possível inferir redução de 3 horas de trabalho e R$ 4.041,90 do 

centro de custo na área, mensalmente. Além do ganho financeiro e da otimização do tempo, 

que são indicadores de eficiência, a metodologia aplicada também trouxe ganhos qualitativos 

ao processo que, neste caso, tem o objetivo de mitigar a possibilidade de erros no processo e, 

consequente, a insatisfação de cada parceiro. 

 

As figuras 20 e 21 ilustram o processo “Liberar Pagamento de Pró-labore de 

Corretagem”, com os desenhos de As Is (cenário atual) e To Be (cenário futuro), 

respectivamente. 

 

Figura 20 – Desenho As Is do processo “Liberar Pagamento de Pró-labore de Corretagem”  

 

Fonte: A autora (2017). 
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Figura 21 – Desenho To Be do processo “Liberar Pagamento de Pró-labore de Corretagem”  

 

Fonte: A autora (2017). 
 

Após mapeamento in loco do processo “Liberar pagamento de Pró-labore de 

Parceria” e aplicados os métodos de BPM e de custeio ABC, detalhados, respectivamente, nas 

seções 2.3.1 e 2.5.1, foi possível inferir redução de 3 horas de trabalho e R$ 4.041,90 do 

centro de custo na área, mensalmente. Além do ganho financeiro e da otimização do tempo, 

que são indicadores de eficiência, a metodologia aplicada também trouxe ganhos qualitativos 

ao processo que, neste caso, pretende mitigar a possibilidade de erros no processo e, 

consequente, a insatisfação de cada parceiro. 

 

As figuras 22 e 23 ilustram o processo “Registrar SUSEP”, com os desenhos de As Is 

(cenário atual) e To Be (cenário futuro), respectivamente. 

 

Figura 22 – Desenho As Is do processo “Registrar SUSEP” 

 

Fonte: A autora (2017). 
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Figura 23– Desenho To Be do processo “Registrar SUSEP” 

 

Fonte: A autora (2017). 
 

Após mapeamento in loco do processo “Registrar SUSEP” e aplicados os métodos de 

BPM e de custeio ABC, detalhados, respectivamente, nas seções 2.3.1 e 2.5.1, foi possível 

inferir a redução de uma hora de trabalho e R$ 366,95 do centro de custo na área, 

mensalmente. Além do ganho financeiro e da otimização do tempo, que são indicadores de 

eficiência, a metodologia aplicada também trouxe ganhos qualitativos ao processo que, neste 

caso, garante a atualização da base de corretores que representam a empresa em estudo. 

 

As figuras 24 e 25 ilustram o processo “Habilitar Corretor”, com os desenhos de As 

Is (cenário atual) e To Be (cenário futuro), respectivamente. 

 

Figura 24 – Desenho As Is do processo “Habilitar Corretor” 

 

Fonte: A autora (2017). 
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Figura 25 – Desenho To Be do processo “Habilitar Corretor” 

 

Fonte: A autora (2017). 
 

Após mapeamento in loco do processo “Habilitar Corretor” e aplicados os métodos 

de BPM e de custeio ABC, detalhados, respectivamente, nas seções 2.3.1 e 2.5.1, foi possível 

inferir uma redução de 14 horas de trabalho e R$ 5.003,86 do centro de custo na área, 

mensalmente. Além do ganho financeiro e da otimização do tempo, que são indicadores de 

eficiência, a metodologia aplicada também trouxe ganhos qualitativos ao processo que, neste 

caso, otimiza a gestão de contratos e a criação do código, condição sine qua non para que o 

corretor inicie sua atuação, além de reduzir o uso de papel, o que impacta positivamente em 

indicadores de sustentabilidade. 

 

As figuras 26 e 27 ilustram o processo “Realizar Pesquisa Cadastral” e “Realizar 

Pesquisa Cadastral de Treinando”, com os desenhos de As Is (cenário atual) e To Be (cenário 

futuro), respectivamente. 

 

Figura 26 – Desenho As Is do processo “Realizar Pesquisa Cadastral” 

 

Fonte: A autora (2017). 
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Figura 27 – Desenho To Be do processo “Realizar Pesquisa Cadastral de Treinando” 

 

Fonte: A autora (2017). 
 

Após mapeamento in loco do processo “Realizar Pesquisa Cadastral de Treinando” e 

aplicados os métodos BPM e de custeio ABC, detalhados, respectivamente, nas seções 2.3.1 e 

2.5.1, foi possível inferir redução de 13 horas de trabalho e R$ 4.176,74 do centro de custo na 

área, mensalmente. Com isso, o processo se tornou mais eficiente e eficaz.  

 

As figuras 28 e 29 ilustram o processo “Habilitar Ex-treinando como Corretor”, com 

os desenhos de As Is (cenário atual) e To Be (cenário futuro), respectivamente. 

 

Figura 28 – Desenho As Is do processo “Habilitar Ex-treinando como Corretor” 

 

Fonte: A autora (2017). 
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Figura 29 – Desenho To Be do processo “Habilitar Ex-treinando como Corretor” 

 

Fonte: A autora (2017). 
 

Após mapeamento in loco do processo “Habilitar Ex-Treinando como Corretor” e 

aplicados os métodos de BPM e de custeio ABC, detalhados, respectivamente, nas seções 

2.3.1 e 2.5.1, foi possível inferir a redução de 33 horas de trabalho e R$ 10.740,07 do centro 

de custo na área, mensalmente. Além do ganho financeiro e da otimização do tempo, que são 

indicadores de eficiência, a metodologia aplicada também trouxe ganhos qualitativos ao 

processo que, neste caso, reduz o uso de papel, o que impacta positivamente em indicadores 

de sustentabilidade. 

 

As figuras 30 e 31 ilustram o processo “Regularizar Pagamento Rejeitado”, com os 

desenhos de As Is (cenário atual) e To Be (cenário futuro), respectivamente. 

 

Figura 30 – Desenho As Is do processo “Regularizar Pagamento Rejeitado” 

 

Fonte: A autora (2017). 
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Figura 31 – Desenho To Be do processo “Regularizar Pagamento Rejeitado” 

 

Fonte: A autora (2017). 
 

Após mapeamento in loco do processo “Regularizar Pagamento Rejeitado” e 

aplicados os métodos de BPM e de custeio ABC, detalhados, respectivamente, nas seções 

2.3.1 e 2.5.1, foi possível inferir a redução de 14 horas de trabalho e R$ 1.111,97 do centro de 

custo na área, mensalmente. Neste caso, além do ganho financeiro, a otimização do processo 

gera impacto qualitativo, pois evita as reclamações quanto a pagamentos rejeitados pelo banco 

e, por conseguinte, aumenta a satisfação do corretor com a empresa em estudo.  

 

Por meio da conjunção desta técnica analítica com as técnicas e métodos da gestão 

por processos, foi possível inferir o verdadeiro custo inerente a cada atividade, os handoffs, os 

gargalos e as oportunidades de melhoria. Após este mapeamento dos cenários atuais – As Is – 

e o desenho dos cenários futuros – To Be –, a estimativa de redução de 96 horas de trabalho 

por mês e a redução de custo/despesa representaram 39% do orçamento anual da área, ou 

cerca de R$ 365.149,68. Ou seja, com esta economia seria possível aumentar a produtividade 

da área, fazendo mais com menos, ou maximizar a lucratividade da empresa, caso esta optasse 

por manter o mesmo desempenho produtivo.   

Por outro lado, além do ganho tangível, representado pela redução de custo, foram 

identificados ganhos intangíveis, como atividades que agregavam valor ao cliente e, por 

conseguinte, ao negócio; adequação das atividades à conformidade legal; padronização e 

clarificação das atividades a seus executores, garantindo melhor clima organizacional e 

motivação dos colaboradores; impacto positivo nos processos de interface; maximização do 

uso dos sistemas vigentes, colaborando para controle dos dados e possibilitando a mensuração 

de indicadores.  

Foi possível inferir, ainda, que a aplicação de BPM norteia as atuações de otimização 

e controle dos processos para o alcance das metas estratégicas da empresa. Neste estudo de 
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caso, todos os processos e as melhorias apontadas tinham relação direta com os indicadores da 

matriz estratégica: “Transformar processos para aumentar eficiência”; “Crescer em 20% de 

vendas ao ano”; “Ser líder em arrecadação no mercado de risco das seguradoras 

independentes (métrica NPS)”; “Atingir dois bilhões de arrecadação”; e “Atingir a relação 

despesas administrativas/arrecadação abaixo de 18%”, constantes da figura 12, na seção 4.1.1.  

 



101 

5 CONCLUSÃO E SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

  

No meio acadêmico, foi possível constatar que o método BPM é de grande 

relevância, sendo um tema altamente debatido por diversos pesquisadores no âmbito nacional 

e internacional, assim como o que se refere a custos/despesas por atividade em processos. 

Estes temas se correlacionam, sobretudo, no que tange à precificação e ao custeio para 

maximização e eficiência operacional e, portanto, à redução de custos/despesas. 

Entretanto, no que diz respeito a seguradoras, apesar de sua representatividade no 

PIB e de seu crescimento no mercado de serviços, mesmo em meio à crise mundial latente no 

período desta pesquisa (2010-2017), foram escassos os registros acadêmicos sobre o tema 

identificados nas plataformas CAPES e Emerald Insight.  

Nesse sentido, em termos acadêmicos, este estudo correlacionou esses dois campos 

de pesquisa, que usualmente são abordados de maneira segregada, evidenciando sua estreita 

relação no que tange à eficiência nos negócios. 

A partir da observação e avaliação de todo o cenário em que o problema de pesquisa 

está inserido, é possível discorrer considerações relevantes e, ainda, propor diretrizes para a 

implementação da gestão por processos, além de se observar a consonância deste método com 

o custeio ABC, para valoração de atividades de processos, sua precificação e a priorização de 

atuação em melhoria/otimização de processos, através da mensuração de seus custos para a 

empresa. As teorias e conceitos provenientes da temática gestão por processos e do custeio 

por atividade, além de abordarem a identificação e, conseguinte, a otimização dos custos a 

partir de BPM em empresas de seguros e previdência, sustentaram os principais eixos de 

discussão deste trabalho e contribuíram para uma reflexão mais intensa quanto ao problema 

de pesquisa proposto. 

Objetivando clarificar as teorias do sistema de custeio baseado em atividade e da 

gestão por processos, empiricamente, esta pesquisa teve seus pilares baseados em um estudo 

de caso de uma empresa multinacional de grande porte, da área de seguros e previdência. 

Através deste trabalho, foi possível apresentar um método de gestão analítica de um sistema, 

empregado para maximização da eficiência operacional e, por consequência, para a redução 

dos custos/despesas da referida empresa.  

Neste contexto, a observação direta é um bom método para documentar os detalhes 

de cada atividade, revelando a forma e o tempo real que o executor atua no processo, sendo, 

assim, eficaz na identificação de variações e desvios que ocorrem no dia a dia do trabalho. 
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Entretanto, é importante ressaltar que este tipo de observação impõe certa limitação ao 

universo da amostra, relativamente pequeno. 

Como resultado da pesquisa, foi possível inferir que a correlação entre a gestão por 

processos e o custeio tornou clara a matriz de responsabilidade de execução das atividades, as 

redundâncias, os handoffs, as atividades manuais sendo realizadas pelo processo em estudo, 

dando subsídios para se estabelecer um rol das atividades mais relevantes para a empresa. 

Desta forma, estas atividades puderam ser elencadas através de direcionadores de 

custos/despesas, bem como dos recursos alocados nas atividades, o que permitiu o desenho de 

cenários futuros para as tomadas de decisão.  

Apesar de a natureza do negócio da empresa estudada ter a necessidade de ser 

baseada em regras de negócios, com processos complexos e aspectos legais regularmente 

auditados, os processos não tinham suas atividades mapeadas e detalhadas com suas 

interfaces, handoffs e matriz de responsabilidade oficialmente definidas e divulgadas para 

todos os departamentos envolvidos na sua execução, o que incide em risco de não 

conformidades legais e impacta em redundâncias, aumentando custos/despesas das atividades.    
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