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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar iniciativas de Gestão de 

Processos de Negócio (Business Process Management – BPM) no setor público com 

a proposta de identificar fatores que são críticos para o seu sucesso. O contexto é 

definido por organizações públicas brasileiras que possuem iniciativas de BPM. A 

motivação deste trabalho designa-se pelos altos índices de falhas na indústria e pela 

baixa investigação empírica no contexto público sobre os fatores críticos de sucesso. 

As particularidades e o crescente interesse do setor público por iniciativas de BPM 

também contribuíram para a motivação. Caracterizada como uma pesquisa 

empírica, esta dissertação utilizou procedimentos que focaram em coletar dados em 

organizações a fim de gerar conhecimento a partir deles e alcançar os objetivos da 

pesquisa. Dessa forma, foram realizados dois estudos de casos múltiplos, um 

questionário de avaliação e por fim uma discussão com especialistas. Nos estudos 

de caso, participaram das entrevistas 31 profissionais de seis organizações que 

desempenhavam papéis de patrocinadores, líderes, analistas de processos, clientes 

internos e consultores externos nas iniciativas estudadas. O questionário obteve um 

total de 50 respostas significativas e a discussão contou com 5 especialistas. A partir 

da análise dos dados coletados, foi possível obter um conjunto de Fatores Críticos 

de Sucesso (FCS) em iniciativas de BPM focado no setor público. O ambiente 

estudado confirmou muitos dos FCS descritos na literatura atual. No entanto, como 

resultado principal, esse ambiente de governo permitiu encontrar novos fatores que 

não estão evidenciados na literatura, mas que merecem bastante atenção ao 

conduzir uma iniciativa de BPM em organizações públicas. Além desse resultado, a 

pesquisa também definiu, através de sugestões de especialistas, estratégias com a 

finalidade de gerenciar cada fator crítico encontrado. Como principal limitação, 

deve-se observar que o número de organizações pesquisadas não permite que os 

resultados sejam generalizados para todas as organizações públicas brasileiras. 

Como conclusão, deve-se ressaltar que esta dissertação contribui para preencher a 

lacuna existente na literatura para os fatores críticos de sucesso em iniciativas de 

BPM no setor público, e serve como base para novos estudos empíricos nesta área. 

Palavras-chave: Gestão de Processos de Negócio, Fatores Críticos de Sucesso, 
Setor Público, BPM, FCS, Iniciativas de BPM. 
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ABSTRACT 
This study has as main objective analyzing initiatives of Business Process 

Management (BPM) in public sector in order to identify factors that are critical to 

its success. The study was conducted in the context of Brazilian public 

organizations which have BPM initiatives in course. What motivated this research 

was the growing interest of the public sector for BPM initiatives firstly, and 

secondly the high failure rates of BPM initiatives in the industry. Furthermore, the 

existence of a very small number of empirical academic studies about critical 

success factors about BPM initiatives in public sector was a core motivation to this 

research. This dissertation is characterized as an empirical study as it have adopted 

research procedures for collecting data in the real world aiming to generate 

knowledge based on that data to reach the research objectives. Two multiple case 

studies, an assessment questionnaire and a discussion with BPM experts were 

conducted. In the case studies 31 professionals took part from six organizations 

who have played roles of sponsors, leaders, process analysts, customers, internal 

and external consultants in the initiatives studied. Fifty significant responses to 

questionnaire were obtained and four BPM experts took part in discussion. Based 

on the analysis of collected data, a set critical success factors (CSF) in BPM 

initiatives in public sector was obtained. The environment studied confirmed most 

of CSFs documented in current literatures. But as main result it also raised some 

new important factors that were not evidenced in the literature yet, and that 

deserve close attention when driving a BPM initiative in public organizations. In 

addition to these results, based on discussion conducted with experts, the study 

also raised several suggested strategies to manage each critical factor found. As 

main research limitation, there shall be noted the number of organizations studied 

that is not sufficient to allow generalization of the study findings to the entire set of 

Brazilian public organizations. As conclusion, there shall be highlighted that this 

dissertation contributes to fill the existing gap in literature for success factors in 

BPM public sector initiatives, and serves as basis to new empirical studies on this 

field. 

Keywords: Business Process Management, Critical Success Factors, Public Sector, 
BPM, CSF, BPM Initiatives.  
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1. INTRODUÇÃO  

 
Introdução 

 

 

 

 

“Dê seu primeiro passo com fé, não é necessário que veja 

todo caminho, só dê seu primeiro passo.” 

  Martin Luther King Jr. (1929-1968) 

 

Os principais objetivos organizacionais se caracterizam pela execução de 

atividades que agregam valor à própria empresa junto aos seus clientes. Em 

organizações privadas, essa geração de valor corresponde essencialmente ao 

lucro, competitividade e crescimento da marca. Já em organizações públicas ou 

sem fins lucrativos, a prioridade é a prestação de serviços à população, visando 

alcançar excelência em qualidade com o mínimo consumo de recurso possível. 

Independente do tipo da organização, o ponto-chave do sucesso organizacional 

é a maximização do retorno sobre o investimento. 

A busca constante pelo alcance dos objetivos estratégicos tem gerado 

nas organizações uma preocupação em aperfeiçoar continuamente seus 

processos de negócio. Com a operacionalização das técnicas e conceitos da 

Gestão de Processos de Negócio (do original em inglês: Business Process 

Management - BPM), torna-se possível o alinhamento entre as áreas 

estratégicas e as funcionais, bem como o fornecimento de uma estrutura sólida à 

organização para responder às mudanças do ambiente externo.  

A gestão de processos de negócio é uma disciplina bastante discutida e 

com vários casos de implantação numa escala mundial (ORACLE, 2008). A 

definição de seus conceitos consiste de uma evolução de outras abordagens 

gerenciais já consolidadas, tais como Sistema Toyota de Produção (STP), 

Controle da Qualidade Total (CQT), Reengenharia de Processos de Negócio 

(BPR) e Teoria das Restrições (TOC) (JESTON e NELIS, 2008). Ao analisar a 

evolução dessas abordagens, percebe-se o deslocamento de paradigmas de 

1 
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melhorias operacionais em direção à melhoria dos processos de negócio. Com 

isso, além das organizações procurarem obter uma visão mais orientada ao 

cliente, também se preocuparam com a integração computacional e a revisão 

dos perfis de competências (PAIM, 2007). Aqui, entende-se por cliente aquele 

indivíduo que recebe o produto e/ou serviço gerado pelo processo de negócio. 

Pode ser interno ou externo a organização. 

Pelo fato da gestão de processos ter se desenvolvido rapidamente a 

partir de diversas abordagens gerenciais, ainda há uma busca por padrões 

teóricos quanto ao que se entende por gestão de processos, notações de 

modelagem, guias de implantação, modelos de maturidade, entre outros 

aspectos relacionado a este tema (ABPMP, 2009); (JESTON e NELIS, 2008); 

(RECKER, INDULSKA, et al., 2009); (WESKE, 2007). Essa inconsistência de 

padrões e entendimentos conceituais relacionados à gestão de processos podem 

ser fatores primários que justificam a grande quantidade de iniciativas que 

falharam no passado. 

Após essa breve introdução acerca de BPM, as próximas seções deste 

capítulo apresentarão a motivação para a realização desta pesquisa de mestrado, 

a definição do problema de pesquisa, os objetivos e a estrutura desta 

dissertação. 

1.1. MOTIVAÇÃO 

A motivação deste trabalho é composta por três principais aspectos. O primeiro 

se refere aos altos índices de falhas em iniciativas de BPM. O segundo é 

caracterizado pela baixa investigação empírica sobre os fatores que podem 

auxiliar iniciativas de BPM alcançar o sucesso. E o terceiro é devido às 

particularidades e ao crescente interesse do setor público por iniciativas de 

BPM. 

Desde 1980, a gestão de processos tem sido um tópico bastante 

discutido na indústria e academia, principalmente em pesquisas relacionadas a 

TI, administração e engenharia de produção. Através de estudos, têm-se 

percebido um crescimento contínuo de iniciativas de BPM em nível global (KO, 

LEE e LEE, 2009); (ORACLE, 2008). No entanto, apesar da alta quantidade de 

iniciativas de BPM e do grande investimento, Grover identificou que 7 em 10 

projetos de melhorias em processos falharam no passado (GROVER, 1999). 
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Para Trkman, cerca de 60-80% dos projetos de BPM têm falhado devido a 

várias causas, tais como: falta de apoio da alta direção, baixo ou nenhum 

treinamento em BPM para os usuários finais e a falta de comunicação e 

cooperação interdepartamental (TRKMAN, 2010). 

Porém, quando esses fatores são conhecidos e bem administrados, 

podem gerar impactos positivos no âmbito dos projetos e maximizar a chance 

do sucesso de forma planejada. Um conceito bastante consolidado na literatura 

que tem a característica de tratar essas causas tanto como uma barreira, como 

também um facilitador, denomina-se Fator Crítico de Sucesso - FCS (JESTON e 

NELIS, 2008).  

Num ambiente corporativo, FCS é definido como um número limitado 

de áreas em que os resultados satisfatórios assegurarão um desempenho 

competitivo de sucesso para o indivíduo, departamento ou organização 

(BULLEN e ROCKART, 1981). De forma similar, Bruno e Leidecker (1984) 

definem FCS como aquelas características, condições ou variáveis que, quando 

devidamente sustentadas, mantidas ou administradas, podem ter um impacto 

significativo no sucesso da competitividade de uma empresa. Para esta 

dissertação, FCS é tido como aqueles pontos na iniciativa de BPM 

que merecem atenção e gerenciamento para haver maiores chances 

de alcançar o sucesso da forma planejada. 

Observa-se na literatura que na maior parte desta década, BPM se 

manteve como uma das principais estratégias adotadas por empresas de 

consultoria quando se trata, por exemplo, de melhoria de processos, 

relacionamento com clientes e cadeia de valor. Para Trkman (2010), os 

trabalhos científicos ultimamente têm se preocupado bastante em descrever o 

que realmente significa gestão de processos, do que é constituído, como deve ser 

usado, entre outros aspectos. Bandara, Gable e Rosemann (2005) ressaltam que 

apesar de existir muita investigação sobre técnicas de modelagem de processos e 

ferramentas correspondentes, existe pouca pesquisa empírica sobre os fatores 

de sucesso em iniciativas de BPM e o monitoramento destas após o sucesso. 

O ambiente de setor público é caracterizado por uma visão de trabalho 

funcional e hierárquica. À medida que se deseja modificar o modo de pensar e 

agir sob suas atividades essenciais para um ambiente de gestão de processos, 
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Paim (2007) ressalta que haverá alterações na estrutura organizacional e em 

outros elementos integrantes do projeto organizacional para priorizarem os 

processos como um eixo gerencial de maior importância que o eixo funcional. 

Gulledge e Sommer (2002) afirmam que existe confusão entre os 

gestores públicos sobre como os conceitos de BPM devem ser implementados no 

setor público. Além disso, abordam em sua pesquisa sobre como as 

organizações públicas devem se reorganizar para adaptar-se a gestão de 

processos e como alinhar os softwares existentes e novos com a metodologia de 

implantação de BPM. E concluem que, assim como Paim (2007), as 

organizações públicas deverão mudar radicalmente tanto as estruturas 

organizacionais como seus softwares corporativos para implementar os 

conceitos e práticas de BPM de maneira satisfatória. 

Apesar do número de trabalhos com foco no setor privado ser bem 

maior em relação ao setor público, tem-se observado nos últimos anos um 

crescente interesse em pesquisas empíricas sobre BPM em organizações 

públicas. Houy, Fettke e Loos (2010) fizeram uma revisão sistemática nos 

principais jornais envolvendo trabalhos empíricos na área de BPM. Num total 

de 335 artigos analisados manualmente, apenas 24 (cerca de 7 por cento) têm 

foco no setor público. Porém, a metade desses artigos foram publicados nos 

últimos 6 anos, o que demonstra a evolução de pesquisas e iniciativas de BPM 

nesse contexto. 

1.2. PROBLEMA DE PESQUISA 

A partir da motivação desta pesquisa que une, principalmente, a baixa 

investigação empírica sobre os fatores críticos em iniciativas de BPM e o 

crescente interesse do setor público em melhorar seus processos de negócio, foi 

percebida a oportunidade de investigar os fatores que são críticos às iniciativas 

de BPM no contexto do setor público. 

É possível encontrar na literatura evidências que demonstram o 

interesse a respeito dos fatores críticos em iniciativas de BPM, tais como 

periódicos acadêmicos, artigos de consultorias especializadas, blogs e grupos de 

discussões na internet. No entanto, a maioria dessas evidências descrevem 

situações ocorridas no setor privado ou os autores elencam um conjunto de FCS 

para qualquer iniciativa de BPM.  
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Com o interesse em identificar e analisar os fatores críticos 

característicos de iniciativas de BPM no setor público, esta dissertação pretende 

investigar o seguinte problema de pesquisa: Quais são os Fatores Críticos de 

Sucesso em iniciativas de BPM no Setor Público?  

1.3. OBJETIVOS 

Baseado no modelo proposto por Wohlim (2000) que foi adaptado do método 

GQM (Goal Question Metric), o objetivo geral desta pesquisa consiste em: 

Analisar Iniciativas de gestão de processos de negócio; 

Com a proposta de Identificar fatores que são críticos para o sucesso; 

A partir do ponto de 

vista 

Dos patrocinadores, líderes, analistas de processos, clientes da 

iniciativa e consultores externos; 

No seguinte contexto 
Organizações do setor público que possuem iniciativas de gestão 

de processos de negócio. 

Quadro 1. Objetivo da Pesquisa 

Para que o objetivo central da pesquisa pudesse ser alcançado, os 

seguintes objetivos específicos foram definidos: 

 (Obj. 1) Investigar quais fatores críticos de sucesso em iniciativas de 

BPM estão descritos na literatura;  

 (Obj. 2) Investigar quais fatores críticos de sucesso estão presentes 

em iniciativas de BPM do setor público através de estudos de caso e 

questionário de avaliação; 

 (Obj. 3) Relacionar os fatores críticos de sucesso das iniciativas de 

BPM descritos na literatura e no setor público; 

 (Obj. 4) Formular estratégias para gerenciar cada fator crítico de 

sucesso encontrado no setor público com base na opinião de 

especialistas. 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

A dissertação está estruturada da seguinte forma: 

a) Capítulo 2: é apresentado o referencial teórico que fundamenta o 

leitor sobre os conceitos básicos utilizados neste trabalho. Esses 

conceitos são relacionados à Gestão de Processos de Negócio e os 

trabalhos relacionados a esta pesquisa; 
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b) Capítulo 3: são descritos os métodos de pesquisa adotados neste 

trabalho. São apresentadas a classificação da pesquisa, quadro 

metodológico e as principais etapas da pesquisa. O capítulo 

descreve o desenvolvimento do protocolo do estudo de caso 

elaborado para este trabalho, onde são abordados e detalhados os 

procedimentos e instrumentos para coleta e análise dos dados, bem 

como a limitação dos métodos e o tratamento para ameaças à 

validade; 

c) Capítulo 4: apresenta os resultados da pesquisa. O capítulo foi 

dividido de acordo com os instrumentos de pesquisa utilizados: 

Estudos de caso; Questionário de Avaliação; e Discussão com 

Especialistas; 

d) Capítulo 5: apresenta as considerações finais referentes aos 

objetivos atingidos do estudo, bem como suas contribuições, 

limitações da pesquisa, finalizando com recomendações para 

trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO D A LI TE RATURA 

 
Revisão da Literatura 

 

 

 

 

“Em momentos de crise, só a imaginação é mais importante 

que o conhecimento.” 

  Albert Einstein (1879-1955) 

 

Este capítulo descreve os principais conceitos relacionados à BPM que foram 

obtidos através de uma revisão ad-hoc da literatura. Esta revisão objetiva 

pesquisar trabalhos relacionados ao tema de estudo sem seguir um método 

sistemático formal. Estes conceitos são necessários para o entendimento dos 

resultados apresentados nesta pesquisa. 

Pelo fato desta dissertação ter um enfoque empírico, a pesquisa sobre os 

conceitos relacionados à BPM não teve o objetivo de abordar a literatura 

exaustivamente. Este capítulo está estruturado da seguinte maneira: a Seção 2.1 

apresenta as definições de Gestão de Processos de Negócio e seus conceitos 

relacionados; a Seção 2.2 demonstra e discute os trabalhos relacionados que 

serviram de base para o estudo realizado; por fim, a Seção 2.3 apresenta uma 

lista dos FCS mais evidenciados da Revisão da Literatura realizada nesta 

pesquisa.  

2.1.  GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO 

A evolução que as empresas têm obtido desde o final do século XIX, com o 

surgimento de novos modelos organizacionais está propiciando uma forma 

colaborativa de trabalho (PAIM, 2007). Isso acontece dentro da própria 

organização (entre setores e departamentos), bem como na interação com 

outras empresas (através de organizações em rede). Outra característica 

marcante desta evolução é o foco crescente na qualidade da entrega de um 

2 
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produto e/ou serviço a um cliente através da utilização de abordagens com visão 

de processos de negócio. 

A fim de entender todo o conceito que está envolvido nessa visão, é 

preciso observar intrinsecamente a origem e as definições do termo processo. As 

definições podem ser encontradas em diversas áreas do conhecimento, tais 

como: administração, engenharia de produção, tecnologia da informação, 

economia, direito, sociologia, biologia, entre outras. Paim (2007) cita que na 

década de 90, houve muita discussão entre os autores para chegar a um ponto 

convergente no que diz respeito à definição de processo.  

Segundo os dicionários Priberam1 e Michaelis2, processo em Latim 

(processu) significa o ato de proceder, andar, avanço, marcha e progressão. 

Ainda nesses dicionários, podem ser encontradas cerca de 14 definições 

diferentes. Uma definição bastante comum em diversos meios aborda processo 

como qualquer atividade, ou conjunto de atividades, que toma uma entrada, 

adiciona-se valor a ele e fornece uma saída em forma de produto e/ou serviço. 

No Quadro 2 são apresentadas as definições de “processo” encontradas 

na revisão da literatura. No entanto, procurou-se por autores que seguem uma 

linha mais administrativa e gerencial. Não tendo pretensão de ser completa, ela 

tem como objetivo apresentar conceitos de diferentes autores a fim obter um 

entendimento mais amplo e não fornecer apenas uma definição única e restrita. 

Autores Definições de Processo 

Zarifian (1994 apud Salerno, 

1999) 

Uma cooperação de atividades distintas para a realização de um 

objetivo global, orientado para o cliente final que lhes é 

comum.  

Hammer e Champy (1994) 

Um conjunto de atividades que juntas produzem um resultado 

de valor para um consumidor. Para estes autores, processos são 

os que as companhias fazem.  

Davenport (1993, 2000) 

É uma específica ordenação de atividades de trabalho através 

do tempo e do espaço, com um início, um fim e um conjunto 

claramente definidos de entradas e saídas: uma estrutura para 

a ação.  

Netto (2006) 

É simplesmente, o modo como uma organização realiza seu 

trabalho - a série de atividades que executa para atingir um 

dado objetivo para um dado cliente, seja interno ou externo.  

Paim (2002, 2007) 

Uma estruturação, coordenação, disposição lógico-temporal de 

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

para a organização.  

Quadro 2. Definições de Processo 

                                                   
1 Dicionário Priberam da Língua Portuguesa: http://www.priberam.pt/dlpo/ 
2 Moderno Dicionário da Língua Portuguesa: http://michaelis.uol.com.br/ 

http://www.priberam.pt/dlpo/
http://michaelis.uol.com.br/
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Mesmo sendo definições de diferentes autores e de anos distintos, pode-

se observar que a ideia central de processo em organizações baseia-se na 

sequência de atividades para atingir um objetivo final previamente definido. A 

definição adotada nesta dissertação para processo baseia-se na citada por 

(PAIM, 2007). Para corroborar essa questão, Caulliraux (1999) afirma que 

processo é um conjunto de atividades (funções) estruturadas sequêncialmente 

(requisitos e tempos), em que contempla algumas características:  

 Devem descrever um conjunto de atividades que se inicia e que 

termina em clientes externos;  

 Vem diferenciar os processos ligados às atividades fim e às 

atividades meio; 

 Por questões práticas (capacidade de entendimento) devem ser 

representados hierarquicamente (níveis de abstração, focos de 

apresentação, etc.). 

Num ambiente organizacional, podem ser encontrados alguns tipos de 

processos, alguns mais importantes que outros com relação aos objetivos e 

estratégia da organização. Nesse aspecto, Gonçalves (2000) apresenta três 

categorias de processos, sete tipos e exemplos genéricos para cada um destes, 

conforme pode ser visto no Quadro 3. 

Processos Tipo Exemplo 

De negócio 
De produção física Fabricação de Bicicletas 

De serviço 
Atendimento de pedidos de 
clientes 

Organizacionais (apoio 
aos processos produtivos) 

Burocráticos Contas a pagar 

Comportamentais Integração comercial 

De mudança 
Estruturação de uma nova 
gerência 

Gerenciais 

De direcionamento 
Definição de metas da 
empresa 

De negociação 
Definição de preços com 
fornecedor 

De monitoração 
Acompanhamento do 
planejamento do projeto 

Quadro 3. Classificação geral dos processos empresariais 

Ao assumir que todo produto ou serviço oferecido faz parte de algum 

processo, admite-se que uma organização está trabalhando com base em seus 

processos de negócio quando ela passa a entender e executar suas regras básicas 
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de negócio bem como suas atividades essenciais com o foco no cliente e com o 

foco do cliente.  

O foco no cliente refere-se aos diversos setores de uma organização 

trabalhar em conjunto para entregar um produto e/ou serviço ao cliente com a 

qualidade requerida. Já o foco do cliente, a organização se coloca no papel de 

cliente com a finalidade de identificar possíveis falhas, atrasos ou baixa 

qualidade na entrega do produto e/ou serviço (CAPOTE, 2011). 

Os processos de negócio são aqueles que caracterizam a atuação da 

empresa e que são apoiados por outros processos internos, resultando no 

produto ou serviço que é recebido por um cliente externo à organização 

(GONÇALVES, 2000). Nesse aspecto, pela sua relevância num ambiente 

organizacional, uma disciplina que se apresenta com a intenção de gerenciá-los 

e alinhar as atividades principais com os objetivos estratégicos denomina-se 

Gestão de Processos de Negócio (BPM – Business Process Management). 

Para Gartner, BPM é uma disciplina de gestão que trata os processos de 

negócio como ativos que contribuem diretamente para o desempenho da 

empresa por condução da excelência operacional e da agilidade nos negócios 

(MCCOY, 2011). A OMG (Object Management Group) considera que BPM é um 

conjunto de técnicas para a melhoria contínua e iterativa dos processos de 

negócio de uma organização (OMG, 2010). De modo similar, Jeston e Nelis 

(2008) afirma que BPM é “a realização dos objetivos de uma organização 

através da melhoria, gestão e controle de processos de negócio essenciais”.  

Segundo ABPMP (2009), as práticas de BPM permitem que uma 

organização alinhe seus processos de negócio à sua estratégia organizacional. 

Dessa forma, possibilita também um desempenho eficiente em toda a 

organização através de melhorias das atividades específicas de trabalho em um 

departamento, na organização como um todo ou entre organizações. A ABPMP 

define BPM como: 

Um enfoque disciplinado para identificar, desenhar, executar, 

documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de 

negócio, automatizados ou não, para alcançar resultados consistentes 

e alinhados com os objetivos estratégicos da organização (ABPMP, 

2009).  
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Ao trabalhar com processos de negócio corretamente, a organização 

obtém um enfoque horizontal e a gestão passa a ser orientada por processos. 

Consequentemente, o relacionamento intra e interdepartamental é realizado 

através da passagem das tarefas3 sem a intervenção de um gerente ou diretor 

funcional. As atividades que compõem o processo tornam-se mais eficiente do 

ponto de vista, principalmente, do tempo, custo e da satisfação do cliente 

externo.  

Para Gonçalves (2000), o sucesso da gestão de processos de negócio 

está ligado ao esforço de minimizar a subdivisão dos processos empresariais. Ou 

seja, tentar diminuir ao máximo a necessidade de cumprir o papel hierárquico 

dos departamentos. Pois é nesse ponto em que ocorrem os principais gargalos, 

tais como, erros, retrabalhos e perda de tempo. Assim, a partir da gestão desses 

processos e de um enfoque mais horizontal, a organização passará a se 

preocupar mais em fazer com que a informação siga para onde é necessária. 

No ambiente de setor público encontra-se de forma predominante uma 

visão de trabalho funcional e hierárquica. Ao tentar modificar o modo de pensar 

e agir sob suas atividades essenciais para um ambiente de gestão de processos, 

Paim (2007) ressalta que haverá alterações na estrutura organizacional e em 

outros elementos para priorizarem os processos como um eixo gerencial de 

maior importância que o eixo funcional. Nessa mudança, um dos elementos que 

se destaca é o quadro de funcionários (Clientes Internos) que executa os 

processos e colabora para que os objetivos e os valores estabelecidos sejam 

alcançados. Diante desse contexto, BPM é também um importante mediador 

para que as equipes estejam envolvidas em um ambiente cooperativo e de 

compartilhamento de informações por meio da cadeia de processos (FNQ, 

2005). 

Caso o alinhamento entre os objetivos e a estratégia organizacional seja 

alcançado, o desempenho da gestão de processos de negócio irá aumentar tanto 

em termos de quantidade quanto em qualidade. Por exemplo, a organização 

realizará mais tarefas em menos tempo, como também terá maior capacidade de 

se adaptar a mudanças do ambiente externo. Em paralelo a isso, a organização 

                                                   
3 Essa passagem de tarefas num processo de negócio é também conhecida no ambiente 
organizacional como handoff. 
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deve estar sempre atenta aos fatores que podem influenciar negativamente a 

condução de iniciativas de BPM.  

Devido às altas taxas de fracasso de iniciativas BPM (TRKMAN, 2010); 

(GROVER, 1999), a preocupação em identificar esses fatores e estabelecer 

estratégias para gerenciá-los pode ser vista de extrema importância em 

qualquer iniciativa de BPM. Como resultado da revisão da literatura, são 

apresentados na próxima seção, trabalhos que abordam fatores que são críticos 

ao sucesso de iniciativas de BPM. 

2.2.  FCS DAS INICIATIVAS DE BPM 

A adoção da gestão de processos de negócio envolve atividades, tais como, 

identificar, modelar, executar, medir, monitorar e melhorar processos, que 

podem atingir todos os níveis organizacionais. Quanto mais amplo for o escopo 

da iniciativa de BPM, maior deve ser a precaução para extrair o melhor dos seus 

benefícios. De acordo com Sentanin, Santos e Jabbour (2008), identificar e 

gerenciar os Fatores Críticos de Sucesso envolvidos em iniciativas de BPM pode 

aumentar as chances de sucesso. Esses fatores podem variar entre organizações, 

ramos de negócio, cargos e setores dentro de uma mesma empresa. Nesse 

aspecto, pesquisadores e consultores têm tentado elencar conjuntos de FCS que 

normalmente aparecem em iniciativas de BPM. 

Ao analisar a literatura nessa área, percebe-se a baixa quantidade de 

pesquisas que tratam especificamente de FCS ligados à adoção de iniciativas de 

BPM. Os seguintes trabalhos apontam uma lista de FCS: (JESTON e NELIS, 

2008); (ABPMP, 2009); (SMITH e FURT, 2009), (TRKMAN, 2010). Enquanto 

que em outros trabalhos foram encontrados apenas algumas citações ou 

estratégias para lidar com os FCS: (DAVIDSON e HOLT, 2008), (FNQ, 2005), 

(LOCK, 2008), (PRITCHARD e ARMISTEAD, 1999), (MIERS, 2006) e 

(BURLTON, 2011).  

Os FCS presentes em iniciativas de BPM são detalhados nas próximas 

seções segundo os autores que apresentam uma lista de FCS em seus trabalhos. 

As descrições estão expostas ou pela definição ou pelo contexto em que os 

fatores podem ser encontrados. Para facilitar a visualização dos FCS durante o 

texto, eles estão marcados em negrito e itálico. 



23 
 

2.2.1. FCS DAS INICIATIVAS DE BPM – JESTON E NELIS (2008) 

Jeston e Nelis (2008) descrevem em seu livro boas práticas para obter sucesso 

em iniciativas de BPM, onde eles dedicam um capítulo aos FCS mais comuns 

nestes tipos de projetos. Os autores afirmam que as iniciativas de BPM têm o 

potencial de atravessar as fronteiras departamentais e até organizacionais, 

podendo atingir clientes, fornecedores e parceiros. Este fato aumenta 

consideravelmente os fatores que podem levar os projetos ao fracasso. Além 

disso, cada projeto é único e pode ter seus próprios fatores críticos. Os autores 

apresentam um total de 10 fatores críticos de sucesso para qualquer iniciativa de 

BPM. Os fatores foram traduzidos pelo autor desta pesquisa de acordo com a 

explicação do texto original. Ao lado da tradução, encontra-se a nomenclatura 

em inglês:  

 Liderança; 

 Gerente da Iniciativa de BPM Experiente no Negócio; 

 Ligação com a Estratégia Organizacional; 

 Arquitetura do Processo; 

 Uma abordagem estruturada para a implantação; 

 Gerenciamento de Mudanças de Pessoas; 

 Pessoas e Empowerment; 

 Alinhamento das atividades do projeto; 

 Desempenho Sustentável; 

 Perceber o valor da gestão de processos na organização. 

A seguir cada fator citado será detalhado de acordo com a visão contida 

em (JESTON e NELIS, 2008). Sobre o fator liderança, os autores afirmam que 

se não houver um forte apoio na iniciativa por parte da diretoria executiva, 

dificilmente a implantação chegará ao sucesso. Caso haja esse apoio, a liderança 

não pode ficar restrita na motivação de pessoal. É preciso também suporte, 

financiamento, empenho e tempo dos líderes envolvidos na iniciativa. Ou seja, o 

líder será a pessoa que “venderá” constantemente a ideia de BPM, e 

permanentemente ele deve expor os benefícios e resultados da iniciativa. 

O fator gerente da iniciativa de BPM experiente no negócio é 

de certa forma, um nível além da liderança porque o responsável precisará estar 

em contato com todos os executores do processo, stakeholders e atividades 
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envolvidas. Tem-se observado que muitos dos gerentes funcionais que estão 

coordenando esses tipos de inciativas são de TI, porém uma iniciativa de BPM 

deve focar nos processos que mais agregam valor para a organização, o que 

abrange outras áreas além da TI. Logo, o gerente precisa ser experiente no 

domínio do negócio da organização e não apenas em TI.  

Projetos são criados para adicionar valor à execução dos objetivos e 

estratégias organizacionais, ou seja, todos os projetos precisam ter uma 

ligação com a estratégia organizacional. Deste modo, ao tentar 

desenvolver iniciativas de BPM, é fortemente indicado alinhar as ações com os 

objetivos estratégicos.  

Considera-se nesta dissertação que iniciativa de BPM é um tipo de 

projeto. Como definição, o PMI (2004) cita que um projeto é “um esforço 

temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

exclusivo”. Neste caso, a iniciativa de BPM é o esforço que deve ser 

empreendido pela organização e a partir do seu ciclo de vida deve ser 

implantada e gerenciada. Como resultado, a organização que está implantando a 

iniciativa pode focar em alguns objetivos que a gestão de processos de negócio 

oferece. Após a implantação da iniciativa de BPM, o projeto é finalizado. No 

entanto, os processos de negócio precisam ser otimizados continuamente, pois o 

mercado e as leis podem mudar, como também os objetivos internos e externos. 

Quando as práticas de BPM já estiverem bem estruturadas na 

organização, é preciso que haja uma abordagem para garantir o máximo dos 

benefícios. Arquitetura de processo é muito mais do que apenas modelos 

organizados de processos, ela descreve todas as características dos processos e é 

a principal referência quando se quer realizar qualquer mudança na 

organização.  

Toda iniciativa de BPM precisa de uma abordagem estruturada 

para a implantação que leva em consideração principalmente a estratégia 

da organização e os aspectos comportamentais do pessoal envolvido. Sem a 

definição de uma devida abordagem de implantação, a iniciativa terá grandes 

chances de ser caótica com riscos elevados de fracasso. 

Os processos são executados por pessoas, independente de sua função 

na organização. São elas quem irão fazer com que a adoção e a execução das 
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práticas de BPM tenham sucesso. Com isso, se essas pessoas não apoiarem ou 

não estiverem motivadas para isso, há grandes chances da iniciativa falhar. 

Torna-se então, primordial o investimento no gerenciamento de mudança 

pessoal. 

Como citado anteriormente, pessoas são significativamente impactadas 

em iniciativas de BPM. Seus papéis podem mudar drasticamente com a 

mudança de tarefas e atividades. O fator pessoas e empowerment4 está 

relacionado ao comportamento dos funcionários, bem a confiabilidade e 

autonomia que a organização deve fornecer às pessoas envolvidas. Por sua 

natureza, as pessoas são instáveis e difíceis de gerenciar e controlar. Entretanto, 

a partir do momento em que os processos, regras, estrutura organizacional e 

sistemas sejam redesenhados e implantados, as pessoas devem se tornar 

confiantes e autônomas para realizar, tomar decisões e melhorar seu trabalho. 

O fator início e conclusão da iniciativa está ligado ao fato de que 

todas as iniciativas de BPM dentro da organização devem estar alinhadas entre 

si e, uma vez concluídas, uma revisão de pós-implementação deve ser conduzida 

para assegurar que as lições aprendidas serão utilizadas como base de 

conhecimento para as próximas iniciativas. Há muito que aprender de uma 

iniciativa para a próxima, especialmente na escolha de onde e como começar, 

como justificar a necessidade dessa implementação e como envolver as diversas 

partes interessadas. 

Um projeto tem um período definido de vida, enquanto que os 

processos, se mantidos, apoiados, medidos e geridos, continuarão a existir em 

um ambiente de negócio além da vida do projeto. Para isso, a organização deve 

estabelecer uma estrutura de processo de negócio que sustenta a vida (eficiência 

e eficácia) de seus processos, obtendo deste modo, um desempenho 

sustentável dos processos. 

A iniciativa de BPM só pode ser considerada completa quando seu 

objetivo for alcançado e a organização se beneficie de seus resultados. O gerente 

e o patrocinador da iniciativa de BPM precisam assegurar que haja uma 

                                                   
4http://www.administradores.com.br/informe-se/artigos/o-que-e-empowerment-e-como-ele-
funciona/46403/ 
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estrutura de gestão dos benefícios para acompanhar e perceber o valor da 

gestão de processos na organização. 

2.2.2. FCS DAS INICIATIVAS DE BPM – SMITH E FURT (2009) 

De forma similar ao trabalho apresentado anteriormente, Smith e Furt (2009) 

também elencaram dez fatores críticos. No entanto, eles partiram de uma 

abordagem na qual se a organização evitá-los haverá grandes chances de 

sucesso na implantação. Segundos esses autores, os Fatores Críticos de Sucesso 

para iniciativas de BPM são: 

 BPM adquirido pela TI sem um patrocinador sólido de negócio; 

 O setor de negócio decide implantar as práticas de BPM sem 

suporte de TI; 

 Seleção de projetos sem os benefícios suficientes; 

 Alta complexidade nos primeiros projetos; 

 Muitas dependências fora do projeto; 

 Medidas de sucesso mal definidas; 

 Falta de medidas e relatórios numa linguagem comum aos 

participantes; 

 Ausência de um patrocinador executivo; 

 Falta de investimento na formação da equipe; 

 Ausência de recursos adequados para desenvolver e manter o 

software de BPM. 

Os dois primeiros fatores são complementares um ao outro – BPM 

adotado pela TI sem um patrocinador sólido de negócio e o setor de 

negócio decide implantar as práticas de BPM sem suporte de TI. Os 

autores explicam que o setor de TI é forçado a procurar projetos que justifiquem 

suas despesas, porém os empresários (pessoas de negócio) muitas vezes não se 

convencem da real necessidade. Portanto, se os empresários não estiverem 

envolvidos no processo de aceitação da iniciativa, ela pode tornar-se inútil do 

ponto de vista organizacional. Acontece o mesmo quando se inverte as posições. 

BPM não é uma solução independente, é preciso o envolvimento e 

conscientização de todos os setores e pessoas da organização. 
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A seleção de projetos sem os benefícios suficientes está ligada 

diretamente ao retorno de investimento da iniciativa de BPM. Do ponto de vista 

de um acionista, um processo pode ser implantado e funcionar exatamente 

conforme o planejado, mas ainda assim será um fracasso se não trouxer 

retornos financeiros significativos para a organização. Caso a iniciativa de BPM 

seja incipiente na organização, é mais indicado não se ter alta complexidade 

nos primeiros projetos. Melhor selecionar projetos de BPM com baixo 

impacto organizacional, de preferência um único departamento. Em paralelo a 

isso, é importante que o projeto ou departamento escolhido tenha grande 

volume de erros ou desperdício de recursos elevado, pois com bons resultados 

irá influenciar positivamente outros projetos. 

Enquanto a maioria das iniciativas de BPM precisa de bases sólidas para 

tentar minimizar as dependências externas, ou melhor, as muitas 

dependências fora do projeto. O ideal é procurar projetos que podem ser 

implantados com recursos já existentes. Será muito mais fácil obter um 

orçamento e a cooperação necessária para realizar mudanças em uma 

organização depois de ter provado o valor da gestão de processos de negócio. 

Para que não ocorram medidas de sucesso mal definidas, antes de 

qualquer iniciativa de melhoria de processos, é essencial medir o desempenho 

atual e os benefícios esperados. Porque ao final do projeto, a gerência espera 

uma contabilidade de custos e benefícios para determinar se deseja continuar 

com mais projetos. A redução de custo é muitas vezes o benefício mais óbvio, 

mas é importante considerar também a expansão das oportunidades de negócio, 

bem como maior capacidade para responder às mudanças e outras melhorias. 

Para Smith e Furt (2009), várias iniciativas de BPM não incluem 

relatórios, dashboards, ou medidas facilmente entendidas por gestores que 

auxiliam a tomada de decisão. Com isso, há uma Falta de medidas e 

relatórios numa linguagem comum aos participantes, que são de 

fundamental importância para medir justamente o valor acrescentado à 

organização e estimular as pessoas visando o crescimento da inciativa em outros 

setores. 

Manter pessoas de alto poder decisório aliadas ao âmbito do projeto é 

considerado primordial. Por exemplo, é inevitável que alguns projetos 
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demandem informações que estão além da equipe responsável pela 

implantação. Caso precise ter a consciência de como os processos são 

executados atualmente, com a ausência de um patrocinador executivo 

torna-se crítica tanto a motivação quanto a disponibilidade das pessoas 

auxiliarem essa fase. Fato que pode arruinar todo o andamento da iniciativa. 

Sobre o baixo investimento na formação, os autores alertam para 

a necessidade de treinamento das pessoas envolvidas na iniciativa quanto aos 

conceitos e práticas BPM. De nada adiantará implementar ou comprar o melhor 

software BPMS ou ter a melhor equipe de implantação, se as pessoas que irão 

executar as tarefas no dia-a-dia não estiverem cientes dos benefícios ou 

motivadas.  

A ausência de recursos adequados para desenvolver e 

manter o software de BPM se destina mais especificamente a solução 

ferramental da gestão de processos de negócio (BPMS). Esse fator aborda o fato 

da maioria dos primeiros projetos serem realizados por empresas de consultoria 

de BPM externas pelo motivo de tornar a implantação mais ágil e eficiente. 

Porém, isso pode gerar problemas como desconfiança entre o pessoal, e assim 

acabar com a reputação dos projetos seguintes. 

2.2.3. FCS DAS INICIATIVAS DE BPM – ABPMP (2009) 

A ABPMP (2009) afirma que os esforços que envolvem o sucesso da iniciativa 

de BPM considera um conjunto de fatores, incluindo práticas organizacionais, 

de gerenciamento de processo e tecnológicas. Como os fatores críticos de 

sucesso em iniciativas de BPM descritos em ABPMP (2009) são frases longas, a 

seguir esses fatores são apresentados em formato reduzido: 

 Alinhamento da estratégia de negócio; 

 Estabelecimento de metas da organização; 

 Desenvolvimento de planos de ação e táticas de negócio; 

 Designação de patrocínio executivo; 

 Designação clara de propriedade do processo e geração de 

mudanças; 

 Estabelecimento de métricas, medição e monitoramento de 

processo; 
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 Institucionalização de práticas que levem a melhorias e mudanças; 

 Padronização e automação de processos de negócio. 

Para demonstração da aplicação desses FCS, foi decidido manter os 

nomes originais dos fatores. Segundo a ABPMP (2009), os resultados de 

pesquisas anteriores têm mostrado que as organizações mais bem sucedidas na 

implantação de práticas de BPM dedicam atenção especial ao alinhamento 

da estratégia de negócios, definições da cadeia de valor e processos 

de negócio. O enfoque de BPM é apoiado sobre as estratégias-chave de 

negócio que estabelecem a direção principal da organização. A estratégia de 

negócio então conduz ao estabelecimento de metas da organização e 

unidades de negócio como a base para planos de ação e táticas de 

negócio. 

Com relação ao fator designação de patrocínio executivo, as 

organizações que já possuem bom conhecimento em BPM alocam a 

responsabilidade de supervisionar o desempenho dos processos-chave para 

alguém com liderança executiva, uma vez que essas pessoas obtêm maior visão 

de negócio, poder e liberdade na tomada de decisões. Importante também é a 

designação clara da propriedade do processo e geração de 

mudanças, que pode ser representada pelo dono do processo, aquele 

responsável pelo processo ponta-a-ponta ao longo dos departamentos 

funcionais. O sucesso desse papel depende da autoridade que o individuo tem 

de controlar o orçamento e tomar decisões que afetam o desenvolvimento, 

manutenção e melhoria dos processos de negócio. 

Assim como Smith e Furt (2009), a ABPMP (2009) afirma que para 

gerenciar é preciso medir. Estabelecer métricas, medição e 

monitoramento de processos é necessário para observar o desempenho da 

iniciativa. Em meio à variedade de possíveis métricas relacionadas, torna-se 

importante esse monitoramento para saber quão bem os processos atendem os 

objetivos estabelecidos. 

O resultado esperado do projeto vai depender tanto de práticas 

organizacionais quanto do domínio de conceitos adquiridos pelas pessoas na 

organização. Diante disso, é preciso uma institucionalização de práticas, 

tais como investigações contínuas de melhorias, gerenciamento de 
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mudanças, controles de mudança e nivelamento adequado de 

produtos e BPMS que levem a melhorias e mudanças, como também é 

necessária que seja realizada uma padronização e automação de 

processos de negócio e metodologias relacionadas em toda a 

organização. 

2.2.4. FCS DAS INICIATIVAS DE BPM – TRKMAN (2010) 

Trkman (2010) realizou um estudo de caso numa empresa bancária, na qual 

participou como um dos mentores da iniciativa de BPM e pôde assim extrair 

fatores críticos de sucesso. Apesar desses fatores terem sido identificados numa 

empresa específica, este trabalho foi levado em consideração porque observou-

se que a maioria desses FCS também foram citados por outros trabalhos 

apresentados nesta pesquisa.  

A fim de classificar os fatores críticos, Trkman elaborou três teorias. A 

teoria da contingência (contingency theory) visa identificar os FCS de acordo 

com o que é necessário para preencher o espaço entre o ambiente de negócio e 

os processos de negócio. A teoria da capacidade dinâmica (dynamic 

capabilities) objetiva identificar os fatores que adequam a boa organização e a 

melhoria contínua, as quais são necessárias para que os benefícios da gestão de 

processos de negócio possam ser extraídos. Por fim, a teoria que almeja o 

alinhamento das tarefas de processos de negócio com os sistemas de informação 

ou com as tecnologias existentes (task-technology fit theory). A seguir são 

apresentados os fatores relacionados às respectivas teorias: 

 Teoria da Contingência 

• Alinhamento estratégico; 

• Nível de investimento em TI; 

• Medição do desempenho;  

• Nível de especialização dos funcionários. 

 Teoria da Capacidade Dinâmica 

• Mudanças organizacionais; 

• Definição dos donos de processos; 

• Implementação de mudanças rápidas;  

• Uso de um sistema de melhoria contínua. 

 Teoria do Alinhamento das Atividades com a Tecnologia 
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• Padronização de processos; 

• Informatização; 

• Automação;  

• Treinamento e empowerment de funcionários. 

Em relação aos FCS classificados na teoria da contingência, sabe-se que 

para alcançar o sucesso e um bom desempenho em longo prazo, as práticas de 

BPM devem estar intimamente ligadas com a estratégia organizacional 

(ABPMP, 2009); (JESTON e NELIS, 2008). Logo, é preciso obter o máximo de 

alinhamento estratégico, pois a gestão de processos em si não responde às 

questões de competitividade, inovação de produtos e serviços ou no que se deve 

focar mais. Isso deve ser abordado na fase de formação da estratégia. 

O alinhamento entre a estratégia de TI e a estratégia de negócio também 

deve ser bem estabelecida no início da iniciativa de BPM. O autor cita que é 

comum em organizações o pensamento de que a tecnologia por si própria irá 

trazer vantagem competitiva. Nesse aspecto, o nível de investimento em TI 

deve ter uma preocupação tanto com o capital humano envolvido quanto com os 

recursos tecnológicos. Contudo, precisa-se levar em consideração que o 

ambiente no qual a organização está inserida é uma importante variável para 

esse investimento. 

Para o autor, a medição do desempenho é um fator crucial para 

alcançar uma melhoria sustentável. Novos processos devem ser medidos quanto 

ao tempo, custo, qualidade, produtividade, e então comparados com os 

processos que eles substituíram. No entanto, como afirmado pela teoria da 

contingência, a definição de como vai ser medido e qual a importância relativa 

de cada medida será proporcional às prioridades estratégicas de cada 

organização. 

A respeito do fator nível de especialização dos funcionários, o 

autor chama atenção para aqueles que são especialistas ou generalistas na 

condução de atividades em cada processo. Um especialista é capaz de executar 

uma tarefa de modo otimizado, enquanto que um generalista é capaz de 

executar várias atividades, porém sem a mesma precisão. Logo, esse é outro 

fator que depende da estratégia e o desempenho esperado pela organização. 
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Aos FCS que se enquadram na teoria da capacidade dinâmica, um que 

chama atenção é o fator mudança organizacional. Pois as práticas de BPM 

envolvem uma análise profunda da organização e frequentemente uma 

mudança na estrutura organizacional. No entanto, muitas organizações têm 

uma cultura que pode ser incompatível com o desejo de se organizar em torno 

do cliente e consequentemente, da gestão de processos de negócio.  O autor 

oferece algumas sugestões que podem auxiliar no gerenciamento deste fator 

crítico: a organização deve elaborar um apoio metodológico que melhore 

continuamente seus processos de negócio e coordenar suas atividades; definir 

bem as competências do pessoal envolvido; e a criação de um escritório de 

processos. 

Para Trkman, a maior diferença visível entre empresas orientadas a 

processos e organizações tradicionais é a existência de donos de processos. 

Numa organização que se queira implantar práticas de BPM, deve-se persistir 

na clara definição de donos de processos, os quais têm como principais 

responsabilidades acompanhar seu desempenho e melhorá-lo continuamente. 

O sucesso de projetos de mudanças organizacionais é extremamente 

dependente da gestão de processos de negócio. Deve haver um planejamento na 

fase inicial de como a organização deverá se comportar para tais mudanças. 

Apesar disso, há situações em que é necessária uma implementação de 

mudança rápida para se adequar ao mercado ou a um cliente específico. Com 

isso, a organização deve focar nos seus processos-chave para que num momento 

como esse possa haver o mínimo de perda ou de resistência dos funcionários. 

A principal proposta da teoria da capacidade dinâmica é que melhorias 

contínuas são necessárias, e tanto a cultura quanto a estrutura organizacional 

devem estar aptas para isso. Gerenciar mudanças é um ponto fundamental em 

iniciativas de BPM. Assim, um adequado sistema de melhoria contínua 

deve ser concebido com a integração de diferentes características e abordagens 

de melhoria orientadas a processos. 

Os fatores padronização de processos, informatização, automação, 

treinamento e empowerment de funcionários são classificados pelo autor como 

inclusos na teoria que abrange o alinhamento das atividades de negócio com a 

tecnologia existente na organização.  
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A padronização de processos é a única forma de trazer 

uniformidade na execução das tarefas (TRKMAN, 2010). Para isso, os sistemas 

de apoio à gestão de processos de negócio, os BPMS, podem auxiliar de modo 

efetivo. Entretanto, existem também processos que variam em sua execução, 

chamados de processos flexíveis, os quais as organizações devem evitar o 

excesso de padronização. É preciso tomar cuidado com regras muito rígidas, 

pois pode acarretar falta de inovação, redução de responsabilidade e prejudica o 

desempenho. 

Da mesma forma que deve ser melhorado continuamente o nível de 

investimento em processos de negócio, a informatização através da adoção 

de software também precisa de atenção. Informatizar a organização pode ser 

incompatível com suas necessidades e com seus processos de negócio. Deste 

modo, uma cuidadosa análise de custo-benefício deve ser realizada para estimar 

a viabilidade econômica da informatização e obter apoio da alta direção com 

recursos financeiros. 

Extremamente ligada com a informatização é a automação de 

processos. A qual se refere à utilização de TI para auxiliar ou substituir os 

funcionários no desempenho de um processo de negócio. Muitas tarefas de 

rotina podem ser automatizadas, enquanto outras dependem exclusivamente de 

pessoas para executá-las. Com a automação, espera-se que o processo seja 

executado mais rápido, com menos custo e com um melhor resultado. Por outro 

lado, as desvantagens podem estar no desenvolvimento de um sistema desses 

que é altamente custoso, nem sempre a empresa tem tecnologia suficiente, e 

também há ainda a resistência das pessoas em executar os processos de outra 

forma. 

Por fim, o ultimo FCS é a necessidade de treinamento e 

empowerment de funcionários. O treinamento de funcionários é 

considerado como um pré-requisito para o sucesso de qualquer iniciativa de 

BPM (PRITCHARD e ARMISTEAD, 1999). Além do conhecimento a respeito 

dos conceitos de BPM, o domínio do negócio também é determinante no 

sucesso da iniciativa de BPM. Quando empowerment é fornecido aos 

funcionários, ou seja, quando eles são habilitados a tomar decisões de forma 

independente, pode resultar em operações mais ágeis, com menos 
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impedimentos. No entanto, a falta de gerenciamento desse fator pode agir como 

uma grande barreira no andamento da iniciativa de BPM. 

2.3.  LISTA DE FCS DAS INICIATIVAS DE BPM 

SEGUNDO A LITERATURA 

Foram observados neste capítulo diversos fatores descritos na literatura que são 

considerados críticos para qualquer iniciativa de BPM. Com pôde ser observado, 

os trabalhos apresentam nomenclaturas diferentes para os FCS. Portanto, 

fatores que têm o mesmo significado foram padronizados para uma melhor 

representação nesta pesquisa.  

Os FCS em iniciativas de BPM são apresentados no Quadro 4, por 

ordem de frequência de citação nos trabalhos.  No entanto, não é possível 

afirmar que um fator seja mais crítico que outro por ser mais evidenciado. Isso 

pode variar entre organizações, departamentos, cargos e pessoas. A única 

certeza é que todas as organizações precisam verificar se cada fator apresentado 

pode ser evidenciado em sua realidade. 

Os números presentes na coluna Evidência na Literatura fazem 

referência aos seguintes trabalhos: [1= (ABPMP, 2009), 2= (DAVIDSON e 

HOLT, 2008), 3= (FNQ, 2005), 4= (JESTON e NELIS, 2008), 5= (LOCK, 

2008), 6= (PRITCHARD e ARMISTEAD, 1999), 7= (SMITH e FURT, 2009), 8= 

(TRKMAN, 2010), 9= (MIERS, 2006), 10= (BURLTON, 2011)].  

Fatores Críticos de Sucesso Evidência na Literatura 

Apoio da alta administração [1], [4], [6], [7], [8], [9], [10] 

Abordagem estruturada de implantação [1], [4], [6], [8], [9], [10] 

Controle das mudanças organizacionais [1], [2], [4], [5], [6], [8] 

Competências da Equipe de Processos 

(conhecimento, experiências e habilidades) 
[2], [3], [4], [6], [7], [8] 

Designação de papéis e responsabilidades para 

os envolvidos da iniciativa de BPM 
[2], [3], [4], [6], [8], [9] 

Alinhamento da estratégia de negócio [1], [4], [6], [8], [9], [10] 

Nível de infraestrutura para automação de 

processos 
[1], [4], [6], [7], [8], [9] 

Conhecimento dos membros da organização a 

respeito dos conceitos em BPM 
[2], [3], [4], [5], [8], [9] 

Medição e monitoramento da iniciativa [1], [4], [7], [8], [10] 

Quadro 4. FCS em BPM evidenciados na literatura 

Ao analisar o quadro acima, percebe-se que apenas o livro de Jeston e 

Nelis (2010) citou todos os fatores presentes na lista final dos FCS mais 
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evidenciados em iniciativas de BPM na literatura. A seguir, são apresentadas as 

características dos demais trabalhos que foram citados aqui, mas que não foram 

detalhados neste capítulo. 

Davidson e Holt (2008) descrevem em seu artigo motivos que os 

projetos BPM tendem a falhar. Eles apontam como causas principais a falta de 

uma visão estratégica, projetos de baixo impacto e gestão de mudanças. A FNQ 

(2005) ressalta que além de estratégias de gestão e planos para entregar 

produtos de qualidade aos clientes, as pessoas são a chave do sucesso para as 

iniciativas de BPM e afirma que é preciso elaborar programas de incentivo para 

haver maior participação e colaboração no ambiente interno à organização. 

Lock (2008) apresenta um relatório de pesquisa com 232 empresas que 

têm iniciativas de BPM e demonstra as melhores práticas e com o que se deve 

tomar cuidado. Entre outros fatores, destacam-se o alinhamento da TI com os 

processos de negócio, apoio da alta direção e investir no capital humano. 

Pritchard e Armistead (1999) abordaram organizações europeias a fim de 

investigar: a importância de BPM para os gestores; se as organizações têm um 

entendimento comum de BPM; e como as organizações europeias estão 

implantando as práticas de BPM. Com isso, eles identificaram diversas lições 

aprendidas que podem ser vistas como FCS nesta pesquisa, por exemplo, 

alinhar BPM aos programas estratégicos, assegurar a clareza da abordagem 

BPM, e construir uma base de conhecimento treinando as pessoas nos processos 

de negócio. 

O artigo de Miers (2011) foca nas melhores práticas para obter sucesso 

em iniciativas de BPM. Segundo o autor, ele descreve uma “receita” para o 

sucesso através de uma abordagem de implementação de BPM. Além das 

melhores práticas, ele descreve as armadilhas que podem ser evitadas ao longo 

da iniciativa de BPM. Burlton (2011) apresenta em seu trabalho lições 

aprendidas com base nos dos dois anos que ele passou ao redor do mundo 

desenvolvendo e implementando iniciativas de BPM. Burlton cita que esteve 

presente em iniciativas de indústrias, manufaturas, distribuidoras, atendimento 

ao cliente, financeiras e organizações públicas. Em sua pesquisa, ele ressalta que 

foram encontrados mais exemplos de falhas do que iniciativas que obtiveram o 
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sucesso esperado. Ao apresentar as lições aprendidas, Burlton fornece 

estratégias para lidar com elas e diminuir as chances da iniciativa ter insucesso. 

2.4. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Este capítulo apresentou inicialmente uma visão geral sobre a Gestão de 

Processos de Negócio e seus conceitos relacionados a fim de fornecer ao leitor 

conhecimentos suficientes para entender os resultados desta pesquisa. Foi 

abordada a importância de se ter consciência da identificação e do 

gerenciamento dos Fatores Críticos de Sucesso que circundam as iniciativas de 

BPM. Discutiu-se que esses fatores podem variar entre os contextos em que eles 

estão inseridos, que há uma baixa quantidade de pesquisas que tratam 

especificamente de FCS ligados à adoção de iniciativas de BPM e quando focado 

no setor público, a atenção é ainda menor. 

A Seção 2.1 expôs que a forma de trabalho organizacional está se 

tornando cada vez mais colaborativa e com foco nos processos de negócio. 

Significa afirmar que os atores participantes de todo o ciclo de vida do produto 

ou do serviço estão atuando mais em conjunto sem a necessidade rígida do 

cumprimento hierárquico das unidades funcionais que tanto atrasam e criam 

gargalos nos processos de negócio. O conceito de processo também foi bem 

discutido devido as suas várias definições em diferentes áreas de conhecimento. 

Ao observar os conceitos na área de administração, percebeu-se uma ideia 

central em que se baseia na sequência de atividades para atingir um objetivo 

final previamente definido. Além disso, foram apresentados os conceitos sobre 

processos de negócio e Gestão de Processos de Negócio baseados nas principais 

fontes desta área: Gartner, OMG e a ABPMP. 

A Seção 2.2 apresentou os trabalhos que serviram de consulta para 

compor a revisão ad-hoc da literatura e detalhou aqueles que listaram um 

conjunto de FCS. Dessa forma, foi criada uma subseção para os seguintes 

trabalhos: (JESTON e NELIS, 2008), (SMITH e FURT, 2009), (ABPMP, 2009) 

e (TRKMAN, 2010). Essas subseções descreveram o contexto de cada trabalho, 

quais fatores foram encontrados e as características desses fatores. 

Por fim, a Seção 2.3 apresentou uma lista dos FCS mais evidenciados na 

revisão ad-hoc da literatura sobre iniciativas de BPM. Essa ordem é justificada 

por não ser possível afirmar que um fator seja mais crítico que outro por ser 
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mais evidenciado. É importante ressaltar que a composição desta lista de FCS 

levou em consideração todos os trabalhos descritos no início da Seção 2.2. Após 

a lista dos FCS, foram apresentadas as características dos trabalhos que não 

foram detalhados nas subseções e justificou-se o porquê deles terem sido 

considerados relevantes para esta pesquisa. 
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3. METODO LOGIA 

 
Metodologia 

 

 

 

 

“O fracasso é a oportunidade de se começar de 

novo inteligentemente.” 

  Henry Ford (1863-1947) 

 

Para Gil (1999, p.42), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo 

fundamental de qualquer pesquisa é descobrir respostas para problemas 

mediante o emprego de procedimentos científicos. Este capítulo é composto por 

seções que apresentam os aspectos referentes aos métodos e procedimentos 

adotados nesta dissertação. 

A Seção 3.1 descreve o quadro metodológico que serviu de referência 

para o desenvolvimento deste trabalho. Na Seção 3.2 são mostradas as 

premissas e as etapas que foram realizadas durante a pesquisa. A Seção 3.3 

demonstra o planejamento dos dois estudos de caso. A Seção 3.4 mostra o 

planejamento do questionário de avaliação e a Seção 3.5 apresenta o 

planejamento da discussão com os especialistas. Os procedimentos utilizados 

para análise dos dados estão descritos na Seção 3.6. Na Seção 3.7 são elencadas 

as limitações dos métodos de pesquisa adotados. Por fim, na Seção 3.8 são 

apresentadas as ameaças à validade do estudo. 

3.1.  QUADRO METODOLÓGICO 

Esta seção destina-se à elaboração de um resumo sobre a abordagem, 

propósitos e procedimentos utilizados no trabalho e as razões para a escolha de 

cada um deles, levando em consideração as vantagens e limitações envolvidas. 

Assim, tendo em vista o problema desta pesquisa - Quais são os Fatores Críticos 

3 
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de Sucesso em iniciativas de BPM no Setor Público? - e os objetivos a serem 

alcançados, optou-se pelas seguintes estratégias, descritas a seguir. 

 Quanto à abordagem e natureza da pesquisa: 

Esta dissertação se configura como uma pesquisa empírica de 

natureza qualitativa e quantitativa (quali-quanti) e o método de abordagem 

adotado foi o indutivo. 

Segundo Bhattacharya (2008), uma pesquisa empírica tem como 

objetivo principal observar um fenômeno no mundo social, e então gerar 

conhecimento sobre este fenômeno. Pesquisa empírica é baseada em ideais de 

credibilidade, confirmabilidade, e outros princípios de rigor fundamentais, 

todos os quais devem estar interligados e envolvidos com os objetivos e o 

problema da pesquisa (BHATTACHARYA, 2008). Na pesquisa qualitativa, as 

noções tradicionais de objetividade, confiabilidade, generalidade e a validade 

(aspectos de rigor em trabalhos quantitativos) foram contestadas e redefinidas.  

Bhattacharya (2008) afirma que muitos estudiosos no campo 

quantitativo não compreendem a natureza do rigor na pesquisa qualitativa, o 

que levou vários empiristas a questionar se a pesquisa qualitativa e os métodos 

qualitativos podem ser verdadeiramente considerados “empíricos” e, portanto, 

adequadamente científico. 

Diante disso, muitos pesquisadores qualitativos têm proposto diversas 

abordagens que oferecem meios alternativos para alcançar a validade. 

Triangulação é mais comumente usado na coleta de dados e técnicas de análise, 

mas também se aplica às fontes de dados. Além disso, pode haver investigadores 

múltiplos numa equipe de pesquisa.  

Segundo Rothbauer (2008), existem basicamente quatro tipos de 

triangulação: triangulação de métodos, triangulação de pesquisador, 

triangulação de teoria e triangulação de fonte de dados. A abordagem de 

triangulação de métodos foi adotada nesta pesquisa com a intenção de limitar 

os efeitos de interpretação de uma única fonte, além de aumentar a qualidade da 

pesquisa e reduzir as ameaças a sua validade.  

Segundo Marshall (1996), a natureza da pesquisa deve ser classificada 

de acordo com o tipo do problema que o estudo visa responder. Assim, a 
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abordagem qualitativa é a que melhor se enquadra referente ao problema desta 

pesquisa, contido na Seção 1.2. A pesquisa qualitativa tem como objetivo 

investigar o que as pessoas fazem, sabem, pensam, e sentem através de 

observação, entrevistas, e análise de documentos (PATTON, 2002). A 

abordagem quantitativa foi utilizada após a abordagem qualitativa de modo a 

servir como mais uma evidência na identificação dos FCS das iniciativas de BPM 

no setor público. 

O método indutivo, segundo Marconi e Lakatos (2010), é um processo 

que a partir de dados específicos, suficientemente constatados, infere-se uma 

verdade geral, não contida nos dados investigados. Para toda indução, devem-se 

considerar três etapas principais: 

 Observação dos fenômenos: nessa etapa os fenômenos devem ser 

observados e analisados, a fim de descobrir as causas da sua 

manifestação; 

 Descoberta da relação entre eles: nessa etapa se procura através de 

comparações, identificar similaridades ou diferenças entre os fatos 

ou fenômenos, com a finalidade de descobrir alguma relação; 

 Generalização da relação: por fim, se generalizam os 

relacionamentos encontrados na etapa anterior, entre os fatos e 

fenômenos semelhantes, muitos dos quais ainda não observamos ou 

são inclusive inobserváveis. 

A fim de cumprir essas etapas, a pesquisa utilizou três métodos de 

coleta de dados que serão detalhados mais adiante. A utilização das abordagens 

quali-quanti, do método indutivo e da triangulação é justificada porque 

pretende-se investigar, a partir da identificação e análise dos dois estudos de 

caso, os fatores que são críticos para alcançar o sucesso em iniciativas de BPM 

no setor público. Como resultado dessa observação, espera-se identificar 

similaridade entre os fatores e definir um conjunto de FCS com ênfase no setor 

público brasileiro. A definição desse conjunto de FCS presentes em iniciativas 

de BPM será também avaliada por um questionário e haverá uma discussão com 

especialistas para confirmar esses fatores e propor estratégias de 

gerenciamento. 

 Quanto ao propósito: 
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Diferentes métodos de pesquisa servem para diferentes propósitos. Um 

tipo de método pode não atender a todos os propósitos. Assim, Runeson e Host 

(2008) destacam quatro tipos de propósitos de uma pesquisa:  

 Exploratório: descobrir o que está acontecendo, buscar novos 

conhecimentos e gerar ideias e hipóteses para novas pesquisas; 

 Descritivo: retratar uma situação ou fenômeno; 

 Explicativo: buscar uma explicação de uma situação ou um 

problema, principalmente, mas não necessariamente sob a forma de 

uma relação causal; 

 Pesquisa de melhoria: tentar melhorar um determinado aspecto do 

fenômeno estudado.  

De acordo com esses propósitos, esta pesquisa pode ser classificada 

como exploratória e descritiva, pois tem como característica principal descobrir 

o que está acontecendo e quais os FCS presentes em iniciativas de BPM no setor 

público a fim de buscar novas ideias e gerar insumos para pesquisas futuras. 

 Quanto aos procedimentos: 

Conforme Marconi e Lakatos (2010), os métodos de procedimentos são 

etapas mais concretas de uma pesquisa, com uma finalidade mais restrita de 

explicação geral dos fenômenos e menos abstrata. Bhattacharya (2008) cita 

alguns procedimentos para se utilizar em uma pesquisa empírica de natureza 

qualitativa. Dentre eles, um adotado nesta pesquisa foi o Estudo de Caso. 

Com base nos resultados desse procedimento qualitativo, foi elaborado e 

aplicado um Questionário de Avaliação de caráter quantitativo. Por fim, 

realizou-se uma discussão com especialistas, através de um Grupo Focal, que 

têm experiência no setor público a fim de discutir o gerenciamento dos FCS 

identificados nas etapas anteriores. A Figura 1 ilustra esses procedimentos 

utilizados na pesquisa como meio de operacionalizar os objetivos da pesquisa, 

que teve como base a Revisão ad-hoc da Literatura. 
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Figura 1. Métodos de Coleta de Dados da Pesquisa 

Yin (2001) descreve que um estudo de caso investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Pode-se 

definir questionário como a técnica de investigação composta por um número 

mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo 

por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas etc. O Quadro 5 apresenta um resumo do 

quadro metodológico desta pesquisa. 

Quadro Metodológico da Pesquisa 
Tipo da Pesquisa Empírica 
Método de Abordagem  Indutivo 
Natureza da Pesquisa Qualitativa e Quantitativa 
Quanto ao Propósito  Exploratório e Descritivo 
Estratégia de Validação Triangulação de Métodos 
Quanto aos Procedimentos Estudo de Caso, Questionário e Grupo Focal 

Quadro 5. Quadro Metodológico da Pesquisa 

3.2.  PREMISSAS E ETAPAS DA PESQUISA 

A pesquisa iniciou-se com uma revisão ad-hoc da literatura em que foram 

estudados os seguintes temas: conceitos básicos de BPM; fatores críticos de 

sucesso; desafios, lições aprendidas, barreiras e facilitadores em iniciativas de 
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BPM; além de estudos empíricos envolvendo BPM. O objetivo foi obter um 

entendimento abrangente sobre como as iniciativas de BPM estavam sendo 

tratadas no meio acadêmico a fim de identificar novos questionamentos e 

lacunas ou situações nos fatos que não estavam devidamente explícitos. Foram 

considerados nessa revisão livros, artigos científicos, artigos de consultorias 

especializadas, dissertações e teses acadêmicas. 

Constatou-se na revisão da literatura que os FCS em iniciativas BPM 

não estavam muito bem descritos e pesquisados. Com isso, o problema e os 

objetivos da pesquisa foram definidos e partiu-se para a realização do primeiro 

estudo de caso (Estudo de Caso I) com a premissa de que haveria fatores que 

seriam críticos ao sucesso das iniciativas de BPM no setor público. Esse estudo 

teve um propósito exploratório de conhecer as principais características das 

iniciativas de BPM e identificar as barreiras e facilitadores vivenciados até o 

momento. 

Nesse estudo, além das características gerais identificadas, foram 

constatados FCS específicos no setor público e que não estavam descritos na 

literatura. Com base nisso, identificou-se nos FCS de iniciativas de BPM do 

setor público uma lacuna de pesquisa onde poderia ser investigada mais 

profundamente em outras esferas e organizações públicas. 

Visando o aprofundamento no tema, foi realizado posteriormente o 

segundo estudo de caso (Estudo de Caso II) com a premissa de que haveria no 

setor público FCS específicos em iniciativas de BPM não citados na literatura. 

Também acreditava-se que poderiam ser encontrados nos estudos de casos 

outros FCS específicos além daqueles evidenciados no estudo inicial. O 

protocolo utilizado nesses dois estudos de caso foi planejado e elaborado 

cuidadosamente com base em (YIN, 2001). Um resumo deste protocolo é 

apresentado neste capítulo e encontra-se integralmente no Apêndice A.  

Após a conclusão desse protocolo, foi realizada a coleta de dados com os 

integrantes das iniciativas de BPM das organizações escolhidas. Os perfis dos 

profissionais entrevistados deviam exercer nas iniciativas papéis e 

responsabilidades de patrocinador, líder, analista de processo, consultor ou 

cliente interno. A descrição desses perfis está mais bem detalhada na Seção 3.3.  
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Os dados coletados nas entrevistas foram transcritos e analisados. Com 

base nessa análise, foi criada uma lista de FCS das iniciativas de BPM e aplicado 

um questionário com os objetivos de avaliar a influência dos FCS encontrados 

nos dois estudos de caso e servir como mais uma evidência para a pesquisa. 

Após a coleta e análise dos dados do questionário de avaliação, foi realizada uma 

discussão com especialistas que já participaram de iniciativas de BPM no setor 

público a respeito dos FCS e as formas de gerenciá-los para aumentar as 

chances de sucesso numa iniciativa de BPM. Partiu-se então para a consolidação 

da pesquisa de forma a sintetizar as categorias em uma lista de FCS em 

iniciativas de BPM com ênfase no setor público. Por fim, realizou-se o relato dos 

resultados. As etapas da pesquisa descritas até aqui estão ilustradas na Figura 2. 
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Figura 2. Etapas da Pesquisa 
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3.3.  ESTUDOS DE CASO 

Como planejado, os dois estudos de caso realizados seguiram o protocolo citado 

por (YIN, 2001). Segundo esse autor, o protocolo de estudo de caso é uma das 

principais táticas para se aumentar a confiabilidade da pesquisa e serve também 

como orientação ao pesquisador na condução do estudo, principalmente quando 

for estudo de caso múltiplo.  

Segundo Yin (2001), o protocolo de estudo de caso deve apresentar as 

seguintes seções: 

 Uma visão geral do projeto de estudo de caso – objetivos e 

patrocínios do projeto, questões do estudo de caso e leituras 

importantes sobre o tópico que está sendo investigado; 

 Procedimentos de campo – credenciais e acesso aos locais do estudo 

de caso, fontes gerais de informações e advertências de 

procedimentos; 

 Questões do estudo de caso – as questões específicas que o 

pesquisador deve ter em mente ao coletar os dados; 

 Guia para o relatório do estudo de caso – resumo, formato de 

narrativa e especificação de quaisquer informações bibliográficas. 

Um ponto importante no planejamento de um estudo de caso é a 

definição do caso e da unidade de análise. O caso pode ser um indivíduo, um 

grupo de pessoas, um evento ou uma entidade (RUNESON e HÖST, 2008); 

(YIN, 2001). Da mesma forma, o projeto, indivíduo, grupo, pode também 

constituir a unidade de análise do estudo de caso (RUNESON e HÖST, 2008). 

Yin (2001) orienta que a definição do caso e da unidade de análise está 

relacionada à forma como foram definidas as questões de pesquisa. 

Essas características gerais descritas acima servem de base para se 

definir qual o tipo de projeto de estudo de caso será utilizado na pesquisa. Yin 

(2001) diferencia esses projetos entre: holístico (unidade única de análise) ou 

incorporado (unidades múltiplas de análise) e projetos de caso único ou 

projetos de casos múltiplos. Nesse aspecto, conforme apresentado na Figura 3, 

existem quatro tipos resultantes de projetos de estudo de caso: Tipo 1 - Projetos 
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holísticos de caso único; Tipo 2 - Projetos incorporados de caso único; Tipo 3 - 

Projetos holísticos de casos múltiplos; e Tipo 4 - Projetos incorporados de casos 

múltiplos. 

 
Figura 3. Tipos básicos de projetos para estudos de caso 

De acordo com essas informações, pode-se afirmar que os dois estudos 

de caso (EC) se configura como estudo de caso holístico de casos 

múltiplos (Tipo 3). Holístico, pois a unidade de análise é a iniciativa de BPM. 

Casos múltiplos, uma vez que no primeiro EC são abordadas quatro 

organizações (casos) e no segundo EC são analisadas três organizações (casos) 

consideradas representativas para esta pesquisa.  



48 
 

Os fenômenos que se deseja estudar nessas organizações são os fatores 

que são críticos às iniciativas de BPM. Como escopo negativo, não faz parte 

deste trabalho descrever detalhadamente essas iniciativas informando os tipos 

de processos, objetivo dos processos, pessoas, áreas envolvidas, e assim por 

diante. Mas sim, analisar as iniciativas de acordo com a experiência dos 

integrantes a fim de identificar os FCS que já foram ou estão sendo vivenciados 

nessas iniciativas. 

Ressalta-se que a escolha por casos múltiplos não visa comparar as 

iniciativas de BPM entre as organizações pesquisadas, mas sim complementar o 

estudo na identificação dos FCS presentes nas iniciativas. A partir disso, 

pretende-se observar se existem fatores incomuns entre as organizações, entre 

os perfis entrevistados, ou fatores que são encontrados apenas em uma 

organização.  

Sabe-se que numa iniciativa de BPM podem existir diversas 

nomenclaturas para os perfis dos participantes, como pode ser visto em ABPMP 

(2009). No entanto, nesta dissertação foram pesquisados os integrantes que 

desempenhavam na iniciativa de BPM os seguintes perfis e características:  

 O Patrocinador é aquele indivíduo que está investindo de alguma 

forma na iniciativa de gestão de processos. Seja com recursos 

financeiros, pessoais ou políticos. Caracterizado por estar em nível 

estratégico; 

 O Líder, que em alguns casos pode ser simultaneamente o 

patrocinador da iniciativa, é responsável direto pelo sucesso da 

iniciativa de gestão de processos. Com isso, ele pode acompanhar 

todo o andamento do projeto, facilitar a entrada dos analistas de 

processos nas áreas operacionais da organização;  

 As principais atividades de um Analista de Processos abrangem a 

modelagem, análise, desenho e melhoria dos processos de negócio 

da organização; 

 E os Clientes BPM são constituídos por qualquer funcionário de 

uma organização pública que desempenhe algum papel que seja 

afetado direta ou indiretamente pela iniciativa e que não estejam 

inclusos nos perfis citados acima. 
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 Para coletar os dados no Estudo de Caso I foram utilizados como 

instrumentos entrevistas semiestruturadas, entrevistas narrativas e um Grupo 

Focal. Já no Estudo de Caso II utilizaram-se entrevistas semiestruturadas e 

entrevistas narrativas. Em todos os momentos utilizou-se um gravador de 

áudio para facilitar a transcrição, a qual foi feita de forma iterativa. Ou seja, à 

medida que iam sendo feitas as entrevistas, elas iam sendo transcritas. Com 

isso, ao longo dos estudos de caso era possível identificar falhas e ter tempo 

hábil para corrigi-las. A seguir são descritas as características conceituais desses 

instrumentos de coleta de dados. 

A entrevista semiestruturada se caracteriza por ter questões planejadas 

e elencadas em um roteiro, mas com a possibilidade de não serem realizadas na 

mesma ordem em que estavam listadas. A conversação no meio da entrevista 

pode decidir uma ordem diferente para seguir o roteiro, não necessariamente 

todas as questões precisam ser feitas e outras podem surgir de forma ad-hoc 

(MERRIAM, 2009); (RUNESON e HÖST, 2008). 

Uma alternativa para abordar a experiência dos participantes através da 

abertura permitida pelas entrevistas semiestruturadas é aproveitar as narrativas 

produzidas. Na entrevista narrativa, pede-se ao informante que apresente, em 

uma narrativa improvisada, a história de uma área de interesse da qual o 

entrevistado tenha participado (FLICK, 2004).  Foram realizadas questões desse 

tipo com o objetivo de conhecer quando e como surgiu as iniciativas de BPM nas 

organizações pesquisadas. 

Grupo Focal é um tipo de entrevista que pode ser usado em pesquisas 

exploratórias com um pequeno grupo de pessoas sobre um tópico específico 

(FLICK, 2004); (MORGAN, 2008). Para Kleiber (2004), um Grupo Focal 

normalmente reune de 7 a 12 pessoas durante uma média de uma hora a uma 

hora e meia para discutir o tema de investigação. Os participantes são 

selecionados com base em características comuns a fim de obter suas 

percepções, opiniões e atitudes sobre o tema de pesquisa. O moderador pode 

adotar uma abordagem mais ou menos estruturada para colocar questões ao 

grupo. Este tipo de entrevista também foi utilizado na Discussão com 

Especialistas descrita na Seção 3.5. 
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3.4. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO  

Após as análises dos dois estudos de caso, foi possível criar uma lista com os 

fatores que são críticos às iniciativas de BPM no setor público. Com isso, de 

acordo com as características e o tipo de informação que um questionário pode 

oferecer a uma pesquisa, foi decidido utilizá-lo para avaliar, através de um 

número maior de participantes, a influência dos FCS encontrados na fase 

anterior e servir como mais uma fonte de evidência. 

Um questionário semiestruturado foi elaborado contendo questões a 

respeito das informações gerais do participante, da esfera (federal, estadual, 

municipal ou consultoria) em que trabalha, do perfil que melhor se enquadra na 

iniciativa, das atividades do ciclo BPM que a organização executa, da lista de 

FCS, e por fim uma questão aberta para que o participante pudesse incluir 

outros fatores que estavam ausentes na lista de FCS apresentada. Esse 

questionário está disponível para consulta no Apêndice C. 

Segundo alguns autores (Punter et al. (2003); Pfleeger and Kitchenham 

(2001); Wainer (2007)) a utilização de questionário é um meio empírico 

apropriado para coletar dados de uma larga população de forma simplificada, 

principalmente com a utilização de questionários on-line. Segundo Wainer 

(2007), questionários consistem de perguntas com respostas abertas ou 

fechadas (opções predefinidas), que são respondidas ou pelo próprio autor da 

pesquisa ou por pessoas externas convidadas pelo autor de forma direta (ex: 

convites personalizados) ou indireta (ex: lista de discussão). 

Essas vantagens do questionário serviram de motivos para a utilização 

deste meio para realizar um estudo de avaliação dos FCS. Outro motivo é a 

complexidade e o tempo necessário para obter opiniões de muitas pessoas de 

diferentes localidades. Para a elaboração do questionário foram utilizadas as 

diretrizes definidas por Punter (PUNTER, CIOLKOWSKI, et al., 2003) 

complementado pelas diretrizes apresentadas por Kitchenham (PFLEEGER e 

KITCHENHAM, 2001). Essas diretrizes ajudam a planejar, definir, aplicar, 

coletar e analisar os dados do questionário. As etapas adotadas foram as 

seguintes: 

 Definição do questionário: determina o objetivo do 

questionário; 



51 
 

 Projeto do questionário: desenvolve as questões baseado no 

objetivo do questionário e define a população-alvo (os 

respondentes); 

 Implementação: determina o design do questionário que será 

aplicado. Checa a completude do questionário, e determina como 

distribuir o questionário; 

 Execução: aplicação do questionário, e coleta dos dados obtidos;  

 Análise e Resultados: análise dos dados coletados e apresentação 

dos resultados. 

Os resultados deste questionário, bem como o detalhamento de cada 

etapa apresentada, estão descritos no capítulo de Resultados na Seção 4.2. 

3.5.  DISCUSSÃO COM ESPECIALISTAS 

A discussão com os especialistas5 teve como objetivo obter sugestões 

sobre como gerenciar os FCS identificados nas etapas anteriores. Essa etapa 

visou agregar valor à dissertação ultrapassando os limites do problema de 

pesquisa. Entende-se que não basta apenas o conhecimento e identificação dos 

FCS para se ter sucesso numa iniciativa de BPM. Sua contribuição fornecerá aos 

gestores e responsáveis pela condução das iniciativas de BPM um conjunto de 

estratégias que podem ser adotadas para aumentar as possibilidades de alcançar 

o sucesso de forma planejada. 

Para realizar esta discussão utilizou-se como procedimento de coleta de 

dados a entrevista Grupo Focal. Para Flick (2004), “a marca distintiva do Grupo 

Focal é o uso explícito da interação do grupo para a produção de dados que 

seriam menos acessíveis sem a interação encontrada em um grupo”. Nessa 

interação, os participantes puderam analisar as respostas um dos outros e 

contribuir fornecendo opiniões diferentes de acordo com o tema central da 

discussão. 

Para a realização do Grupo Focal foram utilizados os recursos 

necessários, com destaque especial para os moderadores do grupo; definição do 

número de participantes; perfil dos participantes; processo de seleção; guia da 

discussão e tempo de duração. 
                                                   
5 Define-se Especialista nesta pesquisa aquele participante com alto nível de conhecimento em 
BPM e com experiência em iniciativas desse tipo no setor público. 
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Como este capítulo tem a intenção de demonstrar os recursos 

metodológicos utilizados na pesquisa, a descrição de como cada etapa foi 

realizada está detalhada no próximo capítulo. Estão sintetizados no Quadro 6 os 

intrumentos de coleta de dados utilizados em cada fase desta pesquisa. 

Fase da Pesquisa Instrumentos de Coleta de Dados 

Estudo de Caso I e II 
Entrevista Semiestruturada, Entrevista 
Narrativa e Entrevista de Grupo Focal 

Questionário de Avaliação Questionário semiestruturado 
Discussão com Especialistas Grupo Focal 

Quadro 6. Instrumentos de Coleta de Dados 

3.6. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

Por se tratar de uma pesquisa quali-quanti, esta seção descreve como os dados 

coletados nas três fases foram analisados. Ao abordar um mesmo fenômeno 

através de um estudo quantitativo e qualitativo, Merriam (2009) ressalta que 

diferentes estratégias podem ser usadas para convencer o leitor da 

autenticidade dos resultados de uma pesquisa. 

A interpretação de dados é o cerne da pesquisa qualitativa, embora sua 

importância seja vista sob diferentes aspectos nas diversas abordagens (FLICK, 

2004). De forma resumida, o objetivo de uma análise qualitativa é derivar 

conclusões de forma clara, sistêmica e evidenciada a partir dos dados coletados 

(RUNESON e HÖST, 2008).  

Para Flick (2004), numa pesquisa qualitativa podem ser usados 

procedimentos e técnicas aprimoradas para a interpretação do texto, seja por 

análise de documentos ou entrevistas transcritas. A interpretação de textos pode 

buscar duas metas opostas. Uma é a revelação, exposição ou contextualização de 

enunciados no texto, a qual normalmente leva a um aumento do material 

textual. E a outra visa à redução do texto original através de paráfrase, resumo 

ou categorização. 

O procedimento utilizado tanto nos dois estudos de caso quanto na 

discussão com os especialistas foi análise qualitativa do conteúdo. A 

análise do conteúdo é um dos procedimentos clássicos para analisar o material 

textual, desde produtos da mídia até dados de entrevista. Um de seus aspectos 

essenciais é o emprego de categorias. As categorias são trazidas para o material 

coletado e não necessariamente desenvolvidas a partir deste, embora sejam 

repetidas vezes comparadas a esse material e, se necessário, modificadas. 
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Diferente de outros procedimentos, o objetivo deste é reduzir o material 

coletado (FLICK, 2004). 

Este procedimento de análise consiste de seis etapas, as quais estão 

descritas a seguir: 

1. Definir o material, selecionar as entrevistas; 

2. Analisar a situação da coleta de dados. Como o material foi 

produzido? Quem participou dessa produção? Quem estava presente 

nas entrevistas? 

3. Caracterizar formalmente o material. Como foi documentado o 

material – gravação ou protocolo? Como foi editado – influência da 

transcrição sobre os textos? 

4. Direcionar a análise para os textos selecionados e o que de fato se 

espera interpretar com eles; 

5. Definir a técnica analítica que melhor aborda a teoria. Foi escolhida a 

técnica de abreviação de análise de conteúdo. Consiste em, primeiro 

o material é parafraseado; segundo, as paráfrases semelhantes são 

resumidas em um nível maior de abstração; 

6. Definir as unidades analíticas. Define qual o menor elemento de 

material que é possível analisar e ser enquadrada em uma categoria. 

Para análise do questionário de avaliação, fez-se a leitura das respostas 

de cada respondente na tentativa de relacionar com as categorias de FCS já 

propostas ou identificar novas categorias. Houveram questões abertas e 

fechadas com a finalidade de obter informações mais detalhadas sobre o 

participante e sua experiência nas iniciativas de BPM. 

A teoria obtida da literatura e apresentada no referencial teórico foi 

utilizada como base para a análise qualitativa das questões abertas do 

questionário. Já as questões fechadas foram tratadas por meio da técnica 

estatística descritiva em que se procura descrever e avaliar certo grupo, mas 

sem tirar quaisquer conclusões ou inferências de um grupo maior. Já que 

considera-se impossível generalizar os resultados desse questionário para todas 

as iniciativas de BPM do setor público. 

A estatística descritiva permite que se tenha uma visão global da 

variação dos valores em estudo, organiza e descreve os dados de três maneiras: 

por meio de tabelas, de gráficos e de medidas descritivas. Suas etapas podem ser 

resumidas da seguinte forma: 

1. Definição do problema 
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2. Planejamento 

3. Coleta dos dados 

• Crítica dos dados 

4. Apresentação dos dados  

• Tabelas 

• Gráficos 

5. Descrição dos dados 

 

As etapas de análise qualitativa do conteúdo e da estatística descritiva 

estão sintetizadas nos resultados apresentados no próximo capítulo. 

3.7.  LIMITAÇÕES DOS MÉTODOS DE PESQUISA 

Esta seção destina-se a apresentar de forma sucinta as limitações dos métodos e 

procedimentos que foram utilizados na coleta e análise dos dados desta 

pesquisa. Desse modo, serão descritas as limitações do estudo de caso, 

entrevistas, questionário e da análise qualitativa do conteúdo. 

Uma das limitações do estudo de caso é o ambiente completamente 

aberto e não-controlado no qual ele é pesquisado. Isto elimina sua utilidade 

como indicador de causa e efeito, pois as variáveis presentes no estudo não são 

controladas (TRULL, 2005). Este é um método descritivo, não explicativo. Isto 

é, sem as condições experimentais controladas, conclusões sobre relações de 

causa e efeito não podem ser desenhadas. O fenômeno em estudo pode apenas 

ser descrito, não explicado. 

Os estudos de caso envolvem apenas um ou alguns indivíduos que 

podem não representar adequadamente uma população. Quando os dados são 

coletados através de entrevistas com diferentes pessoas, torna-se bastante 

provável que detalhes importantes possam ser esquecidos. Pois, muita da 

informação coletada é retrospectiva, referentes a eventos passados, e é 

suscetível a problemas relacionados à memória (DEMARRAIS, 2004). Para 

tentar contornar esse fato, após as entrevistas foi enviado um documento por e-

mail aos participantes para que ficasse com eles durante uma semana. O 

documento continha um espaço para eles preencherem com facilitadores, 

barreiras, entre outras observações que não tinham sido mencionadas durante 

as entrevistas. Este documento pode ser visto no Apêndice B. 
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Como citado anteriormente, o estudo de caso realizado é do tipo 

holístico de casos múltiplos. Por ser holístico, o estudo de caso por inteiro pode 

ser conduzido em um nível abstrato, desprovido de dados ou medidas claras. 

Um problema extra com o projeto holístico é que toda a natureza do estudo de 

caso pode se alterar, sem o conhecimento do investigador, durante a realização 

do estudo (YIN, 2001). Para contornar isso, é importante que o pesquisador 

esteja sempre atento se os resultados estão de acordo com as questões de 

pesquisa. 

Segundo Yin (2001), apesar das provas resultantes de casos múltiplos 

serem consideradas mais convincentes e o estudo global é visto como mais 

robusto, eles tem como características serem mais caros e consomem mais 

tempo para serem realizados. Fatos que podem ser considerados como 

limitações para este tipo de estudo de caso. 

O instrumento de coleta de dados mais utilizado nesta pesquisa foi 

entrevista. Por sua natureza, as entrevistas podem ser caras ou consumir 

muito tempo dependendo do número de pessoas entrevistadas e da necessidade 

de transcrever as entrevistas gravadas. Além disso, a presença e/ou a 

experiência do entrevistador pode influenciar as respostas. Durante as 

entrevistas do Estudo de Caso I, o autor desta pesquisa foi auxiliado por um 

doutorando do mesmo grupo de pesquisa em BPM do Centro de Informática da 

UFPE. Isso contribuiu para o autor obter experiência e realizar as entrevistas do 

Estudo de Caso II sozinho. 

Sabe-se que existem diversos tipos de entrevistas. As que foram 

aplicadas são do tipo: semiestruturada, narrativa e Grupo Focal. Nas entrevistas 

semiestruturadas houve um menor interesse a respeito de informações 

pessoais. O foco foi na sua experiência como participante de iniciativas de BPM. 

É característica dessas entrevistas que questões mais ou menos abertas sejam 

levadas à situação de entrevista na forma de uma guia da entrevista. Espera-se 

que essas questões sejam livremente respondidas pelos participantes. O cuidado 

que se deve ter refere-se à perda do foco do assunto pesquisado enquanto o 

entrevistado responde as questões. Com isso, surgem alguns problemas que são 

característicos em perspectivas subjetivas. 
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Por um lado, há problemas de mediação entre as respostas do guia de 

entrevista e os propósitos do problema de pesquisa. Por outro lado, há o estilo 

de apresentação do entrevistado. Assim, o entrevistador pode e deve decidir, 

durante a entrevista, quando e em que sequência realizar quais perguntas do 

roteiro. O entrevistador também enfrenta a dúvida quanto a investigar com 

mais detalhes e auxiliar o entrevistado quando este foge do assunto pesquisado. 

Muito dessas limitações estão relacionadas à experiência do entrevistador que 

deve possuir habilidades de saber conduzir a entrevista de forma que seja 

relevante para responder as questões da pesquisa (FLICK, 2004).  

As limitações básicas de entrevistas narrativas estão envolvidas na 

forma específica do processo de narração em que as recordações dos eventos 

mais antigos podem ser influenciadas pela situação na qual eles são contados. 

Um problema de ordem mais prática é a mera quantidade de material textual 

nas transcrições de entrevistas narrativas. Além disso, a estruturação destas é 

menos óbvia do que as entrevistas semiestruturadas, sendo assim mais difícil de 

reconhecer sua estrutura (FLICK, 2004). A entrevista narrativa foi utilizada 

nesta pesquisa de forma combinada com a entrevista semiestruturada com 

vistas a abordar como surgiram as iniciativas de BPM nas organizações 

estudadas. Pelo fato das iniciativas pesquisadas terem começado relativamente 

entre 1 e 3 anos, acredita-se que as recordações dos fatos no momento das 

entrevistas não prejudicou os resultados. 

Apesar da vantagem de se reunir em um só momento pessoas que têm 

conhecimento sobre algum tópico, entrevistas do tipo Grupo Focal apresentam 

limitações específicas. Exige grande esforço para condução, gravação, 

transcrição e interpretação de entrevistas em grupo de forma a permitir a 

identificação dos locutores individuais e a diferenciação entre os enunciados de 

diversos locutores paralelos. Houve a distinção entre os interlocutores no Grupo 

Focal realizado no Estudo de Caso I pela necessidade de saber qual o perfil da 

pessoa e de qual organização estava contribuindo com informações relevantes. 

Já no Grupo Focal da discussão com especialistas não houve essa distinção 

porque a preocupação não era no perfil, nem na organização. Como todos os 

participantes tinham bastante vivência no ambiente estudado, a busca era por 

estratégias para gerenciar cada FCS identificado. 
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Segundo Gil (1999), o questionário enquanto técnica de pesquisa 

apresenta algumas limitações, tais como:  

 Impede o auxílio ao informante quando este não entende 

corretamente as instruções ou perguntas;  

 Impede o conhecimento das circunstâncias em que foi respondido, 

o que pode ser importante na avaliação da qualidade das respostas;  

 Envolve, geralmente, número relativamente pequeno de perguntas, 

porque é sabido que questionários muito extensos apresentam alta 

probabilidade de não serem respondidos; 

 Proporciona resultados bastantes críticos em relação à objetividade, 

pois os itens podem ter significado diferente para cada sujeito 

pesquisado. 

A estratégia de análise qualitativa do conteúdo possui também 

limitações relacionadas ao seu método. A categorização ágil e eficiente do texto, 

utilizando categorias que são transferidas de fora para dentro deste e baseadas 

em teorias, pode acabar obscurecendo a visão acerca dos conteúdos do texto, em 

vez de facilitar a sua sondagem e a de seus níveis profundos e superficiais. Outro 

problema consiste no uso das paráfrases, que são utilizadas não apenas para 

explicar o texto básico, mas para substituí-lo – principalmente na abreviação da 

análise do conteúdo. 

3.8. AMEAÇAS À VALIDADE 

A validade e qualidade de um projeto de pesquisa, bem como os resultados 

apresentados, necessitam de uma verificação quanto a sua confiabilidade, a fim 

de minimizar as possibilidades de viés e de subjetividades do ponto de vista do 

pesquisador. Por isso, a questão da validade deve ser tratada logo no início de 

um projeto de pesquisa (RUNESON e HÖST, 2008); (YIN, 2001). 

Dependendo das perspectivas filosóficas, alguns pesquisadores com 

enfoque qualitativo rejeitam o framework de validade mais aceito em pesquisas 

quantitativas. Esses pesquisadores argumentam em favor de padrões diferentes 

para julgar a qualidade de pesquisas qualitativas. Em vez de validade interna e 

externa, pesquisas qualitativas seriam julgadas por sua credibilidade e 

transferibilidade, por exemplo. 
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Pesquisadores que adotam métodos quantitativos argumentam que 

esses critérios alternativos são apenas uma tradução dos critérios tradicionais. 

Pesquisadores qualitativos contra-argumentam que os critérios tradicionais são 

fundados e discutidos em termos estatísticos, não aplicáveis no contexto 

qualitativo. Uma terceira via acredita que uma interpretação mais ampla dos 

critérios tradicionais pode contemplar a pesquisa qualitativa (RESEARCH 

METHODS KNOWLEDGE BASE, 2010).  

Por se tratar de uma pesquisa quali-quanti, essa pesquisa escolheu 

tratar de forma mais ampla a classificação abordada por Yin (2005), o qual 

apresenta algumas táticas para lidar com essas ameaças em projetos de 

pesquisa. O autor sugere que a qualidade de uma pesquisa pode ser julgada de 

acordo com testes lógicos. Quatro desses testes vêm sendo comumente 

utilizados para determinar a qualidade de qualquer pesquisa empírica.  

Baseado em Yin (2001), o Quadro 7 apresenta os quatro testes 

amplamente utilizados e as táticas recomendadas de estudo, assim como uma 

referência à fase da pesquisa em que a tática foi usada. Após o quadro, há uma 

descrição de cada teste e como estes se aplicam a esta dissertação. 

Testes de 
Caso 

Tática de Estudo 
Fase na pesquisa na 
qual a tática deve ser 

aplicada 

Validade do 
Constructo 

• Utiliza fontes múltiplas de evidências 
• Estabelece encadeamento de evidências 
• Os achados do pesquisador são revisados 

pelos participantes 

• Coleta de dados  
• Coleta de dados 
• Composição 

Validade 
Interna 

• Não aplicável a esta pesquisa --------- 

Validade 
Externa 

• Utiliza teoria em estudos de caso múltiplos  
• Utiliza lógica de replicação em estudos de 

caso múltiplos 
• Utiliza questionário de avaliação 
• Utiliza discussão com especialistas 

• Projeto de Pesquisa 
• Projeto de Pesquisa 
• Execução da Pesquisa 

Confiabilidade 
• Utiliza protocolo e planejamento de pesquisa 
• Desenvolve documentação da pesquisa 

• Coleta de dados  
• Coleta de dados 

Quadro 7. Táticas do estudo de caso para testes de projeto 

A Validade de Constructo se refere à capacidade de estabelecer 

medidas corretas para os conceitos que estão em estudo e que o mesmo se 

propõe a medir. Validade de constructo é uma forma de verificar e adotar 

procedimentos a fim de verificar a qualidade que isto é realizado durante a 

pesquisa. Uma pergunta que reflete a preocupação da validade de construto é: 
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Estamos realmente medindo o que (o constructo) pensamos que estamos 

medindo? 

Em pesquisas que utilizam estudos de caso como procedimento, é 

especialmente difícil desenvolver um conjunto suficientemente operacional de 

medidas já que são utilizados julgamentos “subjetivos” para coletar dados. No 

entanto, Yin (2001) indica três táticas para aumentar a validade de constructo. 

Em seguida são demonstradas essas táticas juntamente com as técnicas 

utilizadas nesta pesquisa:  

 Várias fontes de evidências: entrevistas com patrocinador da 

iniciativa, líder da iniciativa, analistas de processos, clientes 

internos e consultores que atuam ou atuaram no setor público; 

 Encadeamento de evidências: é relevante estabelecer diferentes 

formas de coletas de dados, como entrevista individual, grupo focal 

e questionário.  

 Revisão dos participantes: após a análise e síntese dos resultados, 

estes são revisados junto com os participantes, caso haja alguma 

discordância, o pesquisador deve adequar os resultados novamente. 

Após a criação das listas dos FCS, estas foram revisadas com alguns 

participantes de forma a discutir cada fator exposto. 

A Validade Interna verifica a relação e o estabelecimento causal, 

onde um estudo é internamente válido quando as condições e contextos estão 

diretamente ligados aos resultados e efeitos sofridos por uma variável 

dependente. Ao tratar essa validade, é preciso verificar se os fatores resultantes 

são consequências de condições e contexto relacionadas no estudo. 

Segundo Yin (2001), a validade interna é uma preocupação apenas para 

estudos causais ou explanatórios, nos quais o pesquisador conclui, 

equivocadamente, que há uma relação causal entre x e y sem saber que um 

terceiro fator – z – pode, na verdade, ter causado y, e o projeto de pesquisa não 

foi bem sucedido ao tratar com alguma ameaça à validade interna. Portanto, 

observa-se que essa lógica não é aplicada a estudos descritivos ou exploratórios. 

Deste modo, não faz parte do escopo desta pesquisa tratar a validade interna. 
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A Validade Externa se refere ao quanto é possível generalizar os 

resultados e descobertas do estudo para outro domínio. O fato de se ter 

escolhido os participantes nos estudos de caso por conveniência, já implica em 

alguma perda de validade externa. No entanto, não é o propósito desta pesquisa 

generalizar os FCS identificados para todas as organizações do setor público. 

Pois sabe-se que esses fatores podem variar dependendo da estrutura 

organizacional, área de atuação, departamento, cargo, entre outros aspectos. O 

desejo desta pesquisa foi investigar ao longo de dois anos (tempo cursado no 

mestrado), organizações de esferas distintas de governo com vários 

participantes de perfis diferentes dentro de uma mesma iniciativa de BPM. 

Segundo Donmoyer (2010), a pesquisa qualitativa assume: (a) que as 

descobertas da pesquisa podem servir de premissas para outros estudos se 

executados com procedimentos e com contextos semelhantes; (b) que somente 

os participantes da pesquisa podem determinar se uma constatação feita 

anteriormente é suscetível de ser transferível para seu contexto. 

Para verificar a capacidade de generalização dos resultados obtidos 

nessa pesquisa com outros estudos de caso, o tratamento adotado foi o 

estabelecimento de um protocolo único que foi replicado em todos os casos 

(organizações participantes). Ou seja, os procedimentos e instrumentos de 

coleta de dados, bem como sua análise, foram realizados de forma padronizada 

em cada caso. Com isso, foi respeitada a teoria dos estudos de casos múltiplos. 

Yin (2001) recomenda considerar casos múltiplos de forma análoga aos 

experimentos múltiplos – isto é, seguir a lógica de replicação. O que não pode 

ser confundido com lógica de amostragem, na qual presume-se que um número 

de participantes (ou objetos) “represente” um grupo maior de participantes (ou 

objetos), de forma que também se presume que os dados de um número menor 

de pessoas representem os dados que podem ser coletados do grupo inteiro. 

Na lógica de replicação, o pesquisador deve escolher cada caso 

cuidadosamente. Os casos devem funcionar de uma maneira semelhante aos 

experimentos múltiplos, resultados similares (replicação literal) ou 

contraditórios (replicação teórica) previstos explicitamente no início da 

pesquisa. Como foram escolhidos seis casos para serem investigados e o objetivo 

não é compará-los, a lógica de replicação literal foi adotada nesta pesquisa. 
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A Confiabilidade refere-se a certificar que se os procedimentos 

descritos na pesquisa, como os de coleta de dados, forem conduzidos 

exatamente por outros pesquisadores, estes devem obter as mesmas conclusões 

e resultados. Yin (2001) ressalta que a ênfase está em fazer o mesmo estudo de 

caso novamente, e não “replicar” de um caso ao fazer outro estudo de caso. 

Strauss e Corbin (2008) alertam que em pesquisas qualitativas a 

capacidade de reproduzir fenômenos sociais sob as mesmas condições originais 

pode ser difícil, pois é impossível reproduzir as mesmas condições em que os 

dados foram coletados. Considerando esta situação, os autores fornecem uma 

forma de repensar a questão da confiabilidade, onde ao se seguir os mesmos 

procedimentos, técnica de coleta de dados e condições similares, os resultados 

devem chegar a uma mesma explicação teórica, ou há uma muito similar. 

Como tática para aumentar a confiabilidade, foi elaborado um protocolo 

para os dois estudos de casos múltiplos detalhando os procedimentos, técnicas e 

objetivos adotados. Como foram abordadas organizações (casos) diferentes, 

utilizou-se o mesmo protocolo em cada uma delas. Para o questionário de 

avaliação, houve um planejamento e testes-piloto do questionário a fim de 

refinar as questões e observar se as respostas estavam adequadas ao problema 

da pesquisa. 

Além dos protocolos para os estudos de caso e o devido planejamento 

do estudo quantitativo, foi realizada a documentação dos procedimentos 

adotados. Sem essa documentação, nem o próprio investigador consegue repetir 

o seu trabalho, que é outra maneira de lidar com a confiabilidade (YIN, 2001). 

3.9. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Este capítulo teve a proposta de apresentar os métodos e procedimentos que 

foram utilizados com o intuito de operacionalizar os objetivos e responder o 

problema desta pesquisa.  Classificada como uma pesquisa empírica de natureza 

quali-quanti, os métodos e procedimentos escolhidos tiveram como 

características coletar e analisar dados de organizações públicas brasileiras que 

estavam desenvolvendo iniciativas de BPM. 

A Seção 3.1 apresentou o quadro de referência metodológica da 

pesquisa, que seguiu uma abordagem indutiva a partir de dados quali-quanti e 
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com três procedimentos de coleta de dados: estudo de caso, questionário 

semiestruturado e grupo focal. Quanto ao propósito, pode-se considerar uma 

pesquisa exploratória e descritiva que tem como característica principal 

descobrir o que está acontecendo e quais os FCS presentes em iniciativas de 

BPM no setor público a fim de buscar novas ideias e gerar insumos para 

pesquisas futuras. 

Na Seção 3.2 foram apresentadas as premissas e as etapas seguidas ao 

longo da pesquisa. A primeira premissa surgiu após a revisão ad-hoc da 

literatura em que acreditava-se que haveriam fatores que seriam críticos ao 

sucesso das iniciativas de BPM no setor público. Dessa forma, foi realizado o 

Estudo de Caso I e com base nos seus resultados, uma segunda premissa foi 

gerada. Ela indicava que haveria no setor público FCS específicos em iniciativas 

de BPM não citados na literatura. Assim, realizou-se o Estudo de Caso II e tanto 

a primeira quanto a segunda premissa foram confirmadas nos resultados. De 

modo sucinto, as etapas da pesquisa constituíram-se na revisão ad-hoc da 

literatura, dois estudos de caso, um questionário de avaliação, uma discussão 

com especialistas, e a consolidação da pesquisa com o relato dos resultados. 

As Seções 3.3, 3.4 e 3.5 apresentaram os aspectos metodológicos dos 

estudos de caso, do questionário de avaliação e da discussão com especialistas, 

respectivamente. Foi detalhado o planejamento para cada etapa, o perfil dos 

participantes e o tipo dos instrumentos utilizados nas coletas de dados. A Seção 

3.6 apresentou os procedimentos que auxiliaram na análise dos dados coletados 

em cada fase da pesquisa. A Seção 3.7 descreveu as limitações de cada 

procedimento e instrumento escolhido. Por fim, a Seção 3.8 descreveu as 

ameaças à validade, bem como os testes lógicos e as técnicas que foram 

utilizadas para lidar com essas ameaças. 
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4. RESU LTADOS 

 
Resultados 

 

 

 

“Siga seu entusiasmo e o Universo abrirá portas 

onde antes só haviam paredes.” 

  Joseph John Campbell (1904-1987) 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar e analisar os resultados desta 

pesquisa. O capítulo foi dividido de acordo com os métodos de pesquisa 

utilizados. As Seções 4.1, 4.2 e 4.3 detalham, respectivamente, os resultados dos 

Estudos de Caso, Questionário de Avaliação e a Discussão com Especialistas. 

Em cada uma dessas três seções são apresentados os processos de coleta e 

análise dos dados visando responder o problema de pesquisa e alcançar os 

objetivos. 

4.1.  ESTUDOS DE CASO 

Esta seção inicia-se apresentando as características da coleta de dados nos dois 

estudos de casos realizados. Essas características incluem o contexto em que a 

pesquisa foi realizada, bem como os procedimentos utilizados na coleta de 

dados. Para Merriam (2009), descrever o contexto do ambiente onde a pesquisa 

foi executada é essencial, pois essas informações podem afetar a possibilidade 

de generalização e interpretação dos resultados da pesquisa em outros estudos. 

O Estudo de Caso I teve o objetivo de conhecer as características das 

iniciativas de BPM que estavam sendo executadas em organizações do Governo 

Estadual de Pernambuco e relacionar os FCS encontrados com os já descritos na 

literatura. A partir das premissas obtidas nesse primeiro, a realização do Estudo 

de Caso II explorou outras iniciativas de BPM em três organizações. Uma da 

esfera Estadual, outra Municipal e a última Federal. Ressalta-se que a 

organização da esfera Estadual explorada no segundo estudo de caso, também 

4 
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foi pesquisada no primeiro. Serão detalhadas a seguir informações sobre como 

foi realizada a coleta de dados do primeiro e posteriormente do segundo estudo 

de caso.  

O Estudo de Caso I teve como participantes quatro organizações 

públicas6 da esfera de Governo Estadual que estão desenvolvendo iniciativas de 

BPM. As características dessas organizações e de suas iniciativas de BPM foram 

coletadas por meio de entrevistas e estão descritas nos quadros a seguir segundo 

os objetivos, regras, padrões, tarefas e controle das iniciativas. 

Organização A 

Características 
Gerais 

Concentra-se em atividades relacionadas a recursos humanos, aquisições 
e contratos de administração. Seus clientes são todas as outras unidades 
governamentais do Estado (cerca de 70 organizações). Todos os 
participantes do estudo eram provenientes de uma unidade 
organizacional responsável pela concepção e gestão de processos do 
setor de Recursos Humanos. Os papéis dos indivíduos que fizeram parte 
da pesquisa são: chefe de departamento (Líder BPM); dois analistas de 
processos; um gerente de Recursos Humanos (Cliente Interno). 

Objetivos 

A motivação da iniciativa de gestão de processos partiu de um servidor 
que já teve experiência em empresa privada. O foco inicial foi na área de 
gestão de pessoas. A iniciativa tem como objetivos: 

 Obter entendimento dos processos; 

 Alinhar os processos com as metas estratégicas; 

 Fornecer serviços de qualidade para o servidor público; 

 Integrar todas as setoriais do estado; 

 Melhorar os processos atuais para uma futura automação destes. 

Papéis e 
Responsabilidades 

A equipe de processos é composta por um líder da iniciativa que atua de 
maneira efetiva participando de reuniões, monitorando o andamento da 
iniciativa e discutindo melhorias. E os analistas de processos realizando 
todo o trabalho de mapeamento, discussão e validação de melhorias 
juntamente com o líder BPM e os clientes internos, especificação do 
Procedimento Operacional Padrão (POP), e capacitação dos clientes 
internos nos processos. Além disso, há uma consultoria externa 
responsável pela automação de processos. 

Padrões 

Um Procedimento Operacional Padrão (POP) foi desenvolvido para 
auxiliar as atividades da gestão de processos. Utiliza-se a ferramenta 
BizAgi Process Modeler para modelar, documentar e analisar os 
processos de negócio. 

Tarefas 

Para atingir os objetivos previstos precisa-se expandir, alinhar e 
padronizar os processos de gestão de pessoas no âmbito estadual. Por 
tanto, é necessário o mapeamento das áreas envolvidas a fim de 
identificar as características dos processos. Nas tarefas de mapeamento 
dos processos são seguidas as normas definidas no POP. 

Controle 

O controle acontece em nível de gerenciamento de escopo do projeto de 
processos. Acontece uma reunião quinzenal com o patrocinador para 
mostrar o acompanhamento dos processos, discutir a evolução e 
entregas que podem ser feitas. A equipe de processos reporta 
internamente ao Líder BPM através de reuniões e o informa como os 
projetos estão sendo executados. Na área cliente são realizadas reuniões 
para informar o que foi realizado até o momento. 

                                                   
6 Conforme acordado com os participantes, todos os nomes das organizações foram omitidos. 
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Quadro 8. Descrição da Organização A 

Organização B 

Características 
Gerais 

Suas atividades destinam-se ao suporte de serviços educacionais e 
políticos. Seus principais clientes são os alunos adolescentes da 
sociedade. Os participantes pesquisados trabalhavam numa unidade 
organizacional responsável por serviços de TI, modelagem e desenho de 
processos. Os papéis dos participantes entrevistados são: dois analistas 
de processos (um deles era consultor de TI que atuou em tempo parcial 
como analista de processos); um gerente de Recursos Humanos (Cliente 
Interno); e um chefe de departamento de serviços de TI (que atua como 
patrocinador BPM). 

Objetivos 

Com a rotatividade de pessoal elevada, cerca de 80% do quadro é 
terceirizado. As atividades são executadas através da experiência dos 
profissionais e as instruções são transmitidas verbalmente. Deseja-se 
padronizar os processos de negócio para facilitar o entendimento e o 
treinamento de novos funcionários.  
Os processos são executados através de normas que foram decretadas há 
muito tempo e alguns se tornaram obsoletos, com isso espera-se revisar 
os processos, melhorá-los e implementá-los através da automação deles. 

Papéis e 
Responsabilidades 

A equipe de processos é composta por funcionários de TI. Existe apenas 
um analista de processos que realiza todo o trabalho na iniciativa de 
BPM e se reporta a um gestor informando a situação, e pedindo 
autorização para prestar o serviço na área requisitante. O patrocinador é 
o próprio solicitante do serviço, a área que solicita o serviço fornece toda 
a estrutura e apoio para que o trabalho seja realizado. 

Padrões 

Não há uma metodologia padronizada. O trabalho realizado segue 
normalmente estas etapas: a equipe de processos é solicitada; na 
primeira reunião, o processo é desenhado; e na segunda, são realizadas 
entrevistas direcionadas para melhorar os processos. Utiliza-se como 
ferramenta de apoio a BizAgi Process Modeler e o Microsoft Visio para 
modelar os processos de negócio. 

Tarefas 

O analista de processos afirma que não trabalha com a técnica de 
desenhar o processo em seu estado atual “AS IS” e posteriormente 
elaborar um estado melhorado “TO BE”. À medida que o processo vai 
sendo mapeado, propostas de melhorias já são incluídas no desenho e 
sendo validadas no mesmo momento. O analista justifica que nesta 
abordagem obtém ganho de tempo. 

Controle 

Há reuniões semanais com o patrocinador e os coordenadores funcionais 
para informar a situação em que os serviços se encontram. E para as 
áreas solicitantes (áreas clientes), é fornecido algum feedback após o 
trabalho realizado. Tudo que é produzido, posteriormente é validado 
com o cliente interno. 

Quadro 9. Descrição da Organização B 

Organização C 

Características 
Gerais 

Trabalha com serviços sociais e de direitos humanos. Seus clientes são 
a população em geral, especialmente as pessoas com necessidades 
sociais que necessitam de apoio governamental. Neste estudo, os 
participantes foram principalmente de duas unidades organizacionais 
responsáveis por, respectivamente, serviços de TI, e as políticas e 
serviços especiais para pessoas com limitações físicas. Todos eles 
estavam trabalhando em um projeto de gestão de processos que visa 
melhorar os serviços para pessoas com deficiência física. Participaram 
do estudo: dois consultores de TI (que atuam como analistas de 
processos em tempo parcial); um chefe do departamento de serviços 
de TI (que atua como patrocinador BPM); dois gerentes funcionais 
(que são clientes BPM); e um diretor (que também é cliente BPM). 

Objetivos 
A iniciativa de BPM não é prioridade máxima para o patrocinador, 
com isso os recursos foram restritos. As pessoas executam os processos 
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de forma diferente uma das outras. A iniciativa partiu da Gerência de 
TI, que para este a prioridade é alta, com o objetivo de padronizar os 
processos e disponibilizá-los no site como uma forma de divulgar os 
fluxos de trabalho. 

Papéis e 
Responsabilidades 

A atuação do patrocinador e do líder da iniciativa não é bem definida e 
clara. Eles têm o papel de facilitar a entrada nos setores e monitorar 
como está indo o trabalho. Os analistas de processos realizam o 
trabalho de modelagem dos processos e posteriormente há a 
possibilidade de terceirizar as próximas etapas da gestão de processos. 

Padrões 

A iniciativa encontra-se ainda muito incipiente nesta organização. 
Ainda não se tem nenhuma metodologia padrão definida. A 
modelagem é realizada com o auxílio da ferramenta BizAgi Process 
Modeler. 

Tarefas 
As tarefas identificadas até o momento foram de capacitação da equipe 
de processos e modelagem de um conjunto pequeno de processos. 

Controle 
São fornecidos informativos semanais para o patrocinador e o líder da 
iniciativa sobre como está o andamento da iniciativa de BPM. 

Quadro 10. Descrição da Organização C 

Organização D 

Características 
Gerais 

Tem seu foco em trabalhos sobre as políticas de desenvolvimento de 
serviços turísticos. Seus clientes são formados pela população local, 
turistas e empresas envolvidas na indústria turística. Neste estudo, 
fizeram parte dois analistas de processos; um diretor de planejamento 
(que atua como patrocinador BPM); e dois assessores jurídicos (de um 
departamento jurídico, na qualidade de clientes BPM). 

Objetivos 

O patrocinador alocou três analistas para trabalhar na iniciativa de 
BPM. Os objetivos se dividem em padronização, monitoramento e 
controle, e automação dos processos. Além disso, o líder da iniciativa 
cita que “Outro objetivo é conseguir a maior eficiência possível 
instaurando procedimentos no dia-a-dia administrativo da vivência da 
administração, do cotidiano da administração para que se busquem os 
resultados no menor tempo possível”. 

Papéis e 
Responsabilidades 

O patrocinador atua acompanhando os resultados opinando sobre 
questões mais estratégicas. Ele também age fornecendo informações, 
prestando suporte e como facilitador do trabalho dos analistas de 
processos. 

Padrões 

Como as pessoas alocadas para realizar o trabalho nos processos não 
tinham experiência, a metodologia padrão está sendo construída em 
conjunto com analistas externos. Com isso, cada analista executa suas 
tarefas de uma forma diferente. Utilizava como ferramenta de apoio o 
MS-Excel para desenhar os fluxogramas, mas que está em fase de 
transição para a ferramenta BizAgi Process Modeler. 

Tarefas 

Apesar de não haver uma metodologia padrão, um analista de 
processos descreve que primeiramente em seu trabalho estabelece 
reuniões para informar aos responsáveis dos setores sobre a iniciativa 
de BPM. É aplicado um questionário ao pessoal envolvido nos 
processos relatando como é o andamento dos processos, quais 
atividades são realizadas, principais dificuldades e sugestões para 
melhoria. Posteriormente são elaborados os desenhos dos processos e 
validados com as áreas envolvidas. 

Controle 

Há uma reunião de monitoramento mensal com o órgão 
administrativo do Estado. São realizadas reuniões de monitoramento 
para analisar o andamento dos projetos, e se os prazos foram 
cumpridos. E a cada quatro meses tem uma reunião de resultado para 
apresentar um documento de conclusão daquela ação, o que é algo 
mais formal. 

Quadro 11. Descrição da Organização D 
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A coleta de dados deste Estudo de Caso I aconteceu em duas fases. A 

primeira foi realizada através de entrevistas que foram agendadas previamente 

e aconteceram em outubro e novembro de 2010. A segunda fase foi realizada 

através de um Grupo Focal que aconteceu em novembro de 2010. Ao todo, 20 

profissionais das quatro organizações participaram da pesquisa.  

Os dados foram coletados primeiramente por meio de 13 entrevistas, 

das quais apenas duas ocorreram em dupla e as demais individuais. 

Participaram destas entrevistas quatro profissionais da Organização A, quatro 

da Organização B, três da Organização C e quatro da Organização D. A Figura 

4 ilustra as organizações e seus perfis de funcionários participantes das 

entrevistas. Onde as letras P, L, A e C abaixo dos bonecos representam, 

respectivamente, os papéis de Patrocinador, Líder BPM, Analista de 

Processos e Cliente Interno. 

 
Figura 4. Distribuição das Entrevistas - Estudo de Caso I 

Na organização A não foi possível entrevistar o patrocinador, pois no 

período das entrevistas, estava em fase de troca de secretário. Já na Organização 

C, o patrocinador estava indisponível no momento para conceder entrevista. E 

na Organização D, o próprio patrocinador atua também como o líder da 

iniciativa de BPM. 

Todas as entrevistas realizadas foram gravadas em áudio. À medida que 

iam sendo realizadas, ocorriam as transcrições auxiliadas pela ferramenta 

Express Scribe7 numa planilha para que de forma iterativa, categorias pudessem 

ser extraídas em formato de Fatores Críticos de Sucesso. Esse Estudo de Caso I 

contou com a participação do próprio autor e de mais três pesquisadores8. A 

                                                   
7 http://www.nch.com.au/scribe/index.html 
8 Carina Alves, André Santana e Adelnei Félix. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4703130D6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4282229D6
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4486817U4
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seguir, o Quadro 12 apresenta um resumo da duração de cada entrevista 

referente aos participantes e as organizações dessa primeira fase. 

Organização Participantes 
Duração da 

Entrevista 

A 

P1 1h 02min 

P2 42min 

P3 37min 

P4 39min 

B 

P5 39min 

P6 53min 

P7 22min 

P8 31min 

C 
P9 34min 

P10 e P11 24min 

D 

P12 33min 

P13 31min 

P14 e P15 24min 

Tempo total 7h 51min 

Quadro 12. Duração das Entrevistas do Estudo de Caso I 

Quanto ao critério de escolha dos participantes, ou seja, as organizações 

e os sujeitos respondentes das entrevistas, designou-se de forma intencional 

visando a riqueza dos dados, como sugerido por (MERRIAM, 2009). Nesta 

escolha, foram pesquisadas algumas pessoas com reconhecido conhecimento da 

esfera de Governo a fim de fornecer informações sobre possíveis organizações 

candidatas. E ao final de cada entrevista, foi utilizada a estratégia em cadeia ou 

“bola de neve” (RUNESON e HÖST, 2008), na qual os participantes iniciais 

sugerem pessoas influentes ou outros casos de iniciativas de BPM. 

Na segunda fase foi realizado um Grupo Focal a fim de tornar as 

informações extraídas das entrevistas semiestruturadas mais confiáveis. Este 

Grupo Focal teve duração de 1 hora e 02 minutos em que reuniu 12 

participantes divididos da seguinte forma: quatro eram da Organização A, um 

da Organização B, cinco da Organização C e dois da Organização D. 

Na execução do Grupo Focal, os participantes foram apresentados sobre 

os principais conceitos e objetivos da pesquisa. Além disso, eles foram 

incentivados tanto a discutir questões que não foram suficientemente abordadas 

nas entrevistas como também descrever e discutir em grupo sobre os 

facilitadores e barreiras das iniciativas de BPM. Com isso, foi possível obter 

dados que contribuísse para alcançar o segundo objetivo específico (Obj. 2) da 

pesquisa que aborda os FCS  presentes em iniciativas de BPM no setor público. 
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Ao fim deste primeiro estudo de caso percebeu-se a oportunidade de já 

relatar seus resultados. Dessa forma, um artigo foi elaborado e publicado no VII 

Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, sendo este eleito como um dos 

melhores do evento e indicado para publicar na Revista Eletrônica de Sistemas 

de Informação (RESI). Em seguida será descrito o segundo estudo de caso. 

No Estudo de Caso II investigou-se através de entrevistas 

semiestruturadas três organizações, sendo uma da esfera Municipal de 

Pernambuco, outra do Governo Estadual de Pernambuco e a última do Governo 

Federal situada no Distrito Federal. A organização do Governo Estadual de 

Pernambuco foi a mesma da Organização A pesquisada no Estudo de Caso I, no 

entanto, outras pessoas foram entrevistadas. 

Assim como no primeiro, os potenciais participantes deste Estudo de 

Caso II foram contatados por e-mail com antecedência à realização das 

entrevistas, a pesquisa foi apresentada e o convite para participar da entrevista 

foi feito. Apenas em uma organização as entrevistas foram conduzidas via 

Skype9 devido à diferença geográfica. O autor desta pesquisa mora em Recife 

(PE) e essa organização está situada em Brasília (DF). Ressalta-se que não 

houve problemas quanto ao meio tecnológico utilizado. As entrevistas com as 

demais organizações foram conduzidas presencialmente em sala de reunião, de 

forma individual. 

No momento das entrevistas foi feita a apresentação da pesquisa, 

citando as características, os objetivos e os pesquisadores responsáveis. O 

pesquisador solicitava autorização verbal para gravar as entrevistas alegando 

que isto facilitaria o trabalho de análise das mesmas, caso permitido, as 

entrevistas eram gravadas. Destaca-se que todos os participantes concordaram 

em gravar as entrevistas. Como a Organização A já foi descrita anteriormente, a 

seguir são descritas as outras duas organizações pesquisadas neste estudo de 

caso: 

Organização E 

Características 
Gerais 

Responsável pela administração pública da cidade do Recife. Seus 
clientes são formados pela população desta cidade. Fizeram parte deste 
estudo um assessor executivo (que atua como patrocinador BPM), um 
assessor técnico (atua como líder BPM), um consultor externo (atua 
como analista de processos) e uma Diretora Geral de Cadastro e Folha 

                                                   
9 http://www.skype.com 
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de Pagamento (atua como um cliente BPM). 

Objetivos 

A iniciativa de BPM começou em junho de 2010 após três anos e meio 
de um processo licitatório para escolher uma consultoria que iria 
implantar os conceitos e práticas de BPM. Foram escolhidos um total 
de 15 processos de negócio a fim de gerenciá-los até sua automação. No 
período em que foram realizadas as entrevistas, um processo de 
negócio já estava devidamente automatizado. Os principais objetivos 
da iniciativa de BPM é obter redução de tempo dos processos, redução 
de trabalhos e ter um maior controle sobre os processos. 

Papéis e 
Responsabilidades 

O patrocinador investe recursos políticos e facilita a entrada da equipe 
responsável pela iniciativa de BPM. O líder atua como um supervisor 
da iniciativa. Ele tem um bom conhecimento sobre gestão de 
processos. Isso facilita na comunicação com os analistas de processos 
que fazem parte de uma consultoria externa. Os analistas têm o papel 
de modelar, padronizar e automatizar os processos de negócio. 

 Padrões 

Devido à experiência da consultoria em projetos deste tipo, a iniciativa 
possui uma metodologia bem estruturada. No entanto, o líder citou na 
entrevista que há situações específicas do setor público em que a 
própria consultoria não tem conhecimento para lidar com elas. A 
metodologia de implantação se resume em: os analistas modelam e 
pensam junto aos clientes internos possíveis melhorias. Após o 
processo melhorado e padronizado, a documentação gerada é 
repassada para os desenvolvedores que por sua vez implementam os 
processos de negócio no sistema. 

Tarefas 
Como os processos de negócio já foram definidos na licitação, as 
atividades realizadas na iniciativa são: modelagem, padronização, 
execução, melhoria e automação de processos. 

Controle 
A iniciativa é supervisionada de perto pelo líder BPM. Assim como o 
patrocinador, o líder também apoia facilitando a entrada da equipe de 
processos nos departamentos. 

Quadro 13. Descrição da Organização E 

Organização F 

Características 
Gerais 

Empresa pública de prestação de serviços de TI. Sua sede da situa-se 
em Brasília (DF), possuindo regionais em 11 capitais e escritórios em 
todos os estados da federação. Sua atuação principal está no segmento 
de finanças públicas, além de ações estruturadas e integradoras na 
Administração Pública Federal, envolvendo o Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão e se estendendo a outros órgãos 
governamentais que venham a constituir ações nesse segmento e que 
demandem serviços característicos da Empresa. Participaram desta 
pesquisa um Chefe do Escritório de Governança de Processos (atua 
como Patrocinador), um Chefe da Plataforma de Processos (atua como 
Líder BPM), um Analista de Processos e um Gestor de Projetos (atua 
como Cliente Interno). 

Objetivos 

A iniciativa de BPM começou com a criação, no âmbito interno, do 
Escritório de Processos Corporativo em 2009. Tal estrutura tem o 
objetivo de, por meio de metodologia e ferramentas próprias, atuar na 
gestão dos processos internos, oferecendo suporte à atuação dos donos 
de processos. No final de 2010 inicia-se a concepção de uma 
Plataforma de Processos, composta de um conjunto de orientações 
metodológicas e correspondentes ferramentas, permitindo que 
analistas de processos possam não apenas se aprofundar no tema bem 
como operacionalizar os conceitos explorados por meio de soluções de 
TI. Tal ambiente é disponibilizado na organização tanto para 
atividades internas (via Escritório de Processos) quanto para outros 
órgãos de Governo. Essa iniciativa visa à definição da Plataforma de 
Processos como um Portal de Processos de Governo, funcionando 
como um repositório central, web e colaborativo, com uma visão 
integrada de processos que funcionará como referencial para as esferas 
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federal, estadual e municipal. Além dos objetivos de padronizar a 
forma de trabalhar na empresa e dar visibilidade aos processos, esta 
organização também está utilizando a modelagem de processos para 
conhecer melhor o negócio dos clientes e auxiliar no desenvolvimento 
de softwares para estes clientes. 

Papéis e 
Responsabilidades 

A organização possui um Escritório de Governança de Processos 
(EGOP) que, por meio de metodologia e ferramentas próprias, atua na 
gestão dos processos internos, oferecendo suporte à atuação dos donos 
de processos. A definição dos papéis na iniciativa de BPM foi baseada 
no (ABPMP, 2009). 

 Padrões 

Como principal documento orientador, o EGOP instituiu um 
referencial corporativo de governança de processos. Esse modelo tem o 
intuito de dar visibilidade, padronizar, integrar e gerenciar o 
desempenho e a melhoria contínua dos processos. Também utiliza-se 
uma Plataforma de Processos, a qual é composta de um conjunto de 
orientações metodológicas e ferramentas, permitindo que analistas de 
processos possam não apenas se aprofundar no tema bem como 
operacionalizar os conceitos explorados por meio de soluções de TI.  

Tarefas 

Atualmente a organização está com foco na modelagem dos processos 
de negócio. O que inclui a visibilidade, padronização e integração dos 
processos. Tem-se um processo que está publicado na plataforma de 
processos. A empresa inteira já pode visualizar esse processo. E tem 
um deles que estamos tratando de automação baseado nos diagramas 
de BPMN que foram modelados. 

Controle 

Ainda não se começou a etapa de gerenciamento de desempenho por 
falta de uma tecnologia, um painel único de indicadores que se quer 
construir. E a fase de refinamento também não foi implementada por 
falta de definição da ferramenta que vai está fazendo o gerenciamento 
de mudança dos processos. O líder da iniciativa afirma que está 
prospectando essa ferramenta para poder ‘atacar’ essas duas últimas 
fases do ciclo, que são aquelas que garantem mesmo a prática de BPM. 

Quadro 14. Descrição da Organização F 

As entrevistas deste Estudo de Caso II ocorreram nos meses de junho e 

julho de 2011. Além dos dois participantes que fizeram parte do estudo-piloto, 

foram entrevistados ao todo 11 participantes das três organizações. Semelhante 

a Figura 4, pode-se observar na Figura 5 a distribuição das entrevistas que 

contaram com três participantes da Organização A, quatro da Organização E, e 

quatro da Organização F.  

 
Figura 5. Distribuição das Entrevistas - Estudo de Caso II 

Nessa etapa, ao abordar novamente a Organização A, a troca de 

patrocinador já havia sido feita, mas o Líder BPM sugeriu não entrevistar o novo 

secretário por não obter conhecimento suficiente que agregasse valor a pesquisa 
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sobre a iniciativa de BPM. Nas demais organizações, foi possível entrevistar 

participantes dos quatro perfis descritos nesta pesquisa. 

Com o auxílio da ferramenta Express Scribe, as entrevistas foram 

transcritas nos meses de junho/2011 a agosto/2011. Para registro das 

transcrições foi utilizado o editor de texto Microsoft Excel. Para obter um 

padrão de transcrição das entrevistas, foi adotado um modelo de convenções 

adaptado de Flick (2008). No qual o autor cita que não é necessário transcrever 

literalmente tudo que os entrevistados falam, mas sim as conversas que sejam 

relevantes para responder as questões de pesquisa.  

Após as transcrições das entrevistas, os dados foram codificados e 

categorizados. Para essa atividade foi utilizada a ferramenta Weft QDA10: um 

software livre que auxilia a análise de dados textuais, tais como transcrições das 

entrevistas, textos escritos e notas de campo. Segue na Figura 6 uma foto do 

software em execução nesta pesquisa, as tarjas pretas foram colocadas para 

manter a confidencialidade dos participantes: 

 
Figura 6. Software Weft-QDA 

Para este Estudo de Caso II, apresenta-se no Quadro 15 um resumo da 

duração de cada entrevista referente aos participantes e as organizações. 

                                                   
10 http://www.pressure.to/qda/ 
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Organização Participantes 
Duração da 

Entrevista 

A 

P1 29min 

P2 38min 

P3 25min 

E 

P4 23min 

P5 40min 

P6 1h 05min 

P7 28min 

F 

P9 47min 

P10 23min 

P11 41min 

P12 36min 

Tempo total 6h 35min 

Quadro 15. Duração das Entrevistas do Estudo de Caso II 

Após a explanação das características das organizações participantes e 

dos procedimentos de coleta de dados utilizados, será descrita a seguir a análise 

dos dois estudos de caso focada no problema de pesquisa. Para não tornar a 

dissertação extensa, foi elaborada uma única lista de FCS evidenciando-se qual 

organização e que perfil citou determinado fator. 

Strauss e Corbin (2008) chamam atenção sobre a dificuldade nas 

pesquisas qualitativas referente ao que escrever sobre os resultados obtidos. A 

origem disso é o conjunto complexo de dados gerados durante todo o processo 

de coleta e da análise dos dados. O problema é como transformar todo esse 

material em apresentações e redações claras. Um bom ponto de partida para 

isso é retornar às questões de pesquisa e aos principais problemas com os quais 

o pesquisador está lidando. 

Desse modo, para declarar os resultados desta etapa com foco no 

problema e nos objetivos de pesquisa, serão apresentados a seguir:  

 Uma análise geral dos estudos de caso e sua relação com os 

resultados da revisão da literatura; 

 As categorias que foram transformadas em FCS resultantes do 

processo de codificação;  

 Trechos das declarações dos participantes;  

 A discussão analítica sobre cada FCS evidenciado.  

De acordo com a análise geral, pode-se perceber que ainda existe uma 

baixa atenção para com os Fatores Críticos de Sucesso em iniciativas de BPM 
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tanto na literatura, quanto em organizações do setor público. Foram observadas 

no setor público situações de falta de planejamento e planos de contingência 

consistentes para lidar com os FCS em todo o ciclo de vida da iniciativa. Já na 

literatura, encontram-se poucas evidências tal como Burlton (2011) que 

apresenta dez princípios que organizações devem realizar para alcançar o 

sucesso em iniciativas de BPM. Há na Internet blogs e grupos de discussões que 

apontam dificuldades, explicações de como não falhar em projetos BPM, o 

porquê e onde eles tendem a dar errado.  

Visando contornar essa falta de planos de contingência, esta dissertação 

apresenta na Seção 4.3 uma discussão com especialistas em BPM a fim de 

estabelecer estratégias para gerenciar os FCS e assim, aumentar as chances de 

sucesso nas iniciativas de BPM no setor público. Vale salientar que essas 

estratégias sugeridas pelos especialistas têm um alto valor agregado pelo fato de 

haver FCS que não estão descritos na literatura por serem específicos do setor 

público. 

Pelo fato de BPM ser uma disciplina ainda relativamente nova quando 

se trata de aplicações práticas, as iniciativas que as organizações estudadas 

estão realizando encontram-se em fase inicial e de consolidação. Suas atividades 

têm começado há cerca de dois anos e meio. Em particular, foi evidenciado que 

nem todas as pessoas envolvidas nas iniciativas haviam sido devidamente 

treinadas quanto aos conceitos e práticas de BPM, principalmente os clientes 

internos. Em alguns casos, os clientes internos sabiam que estava sendo 

implantado algo que iria melhorar o serviço prestado pela organização, mas não 

detinham o conhecimento do verdadeiro impacto da iniciativa de BPM. 

Todas as organizações informaram que pretendem automatizar seus 

processos. Contudo, no período em que foram realizadas as entrevistas, apenas 

as iniciativas da Organização A, Organização E e Organização F chegaram à 

automação de um conjunto de processos. O que corresponde a uma pequena 

parte do que as organizações almejam automatizar.  

Dessas três organizações, na Organização A existe uma equipe interna 

que desempenha as atividades de planejamento e modelagem de processos 

junto aos clientes internos, estabeleceu-se uma metodologia de implantação, 

porém, a etapa de automação de processos é realizada por uma consultoria 
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externa. Na Organização E, todas as fases do ciclo de vida de BPM são 

realizadas por uma consultoria externa. Um fator importante que facilita o 

andamento dessa iniciativa é o apoio de um Líder interno que possui alta 

influência na organização e ótimo conhecimento em BPM. E na Organização F 

todos os envolvidos são pessoas internas com um bom nível de conhecimento 

em BPM, onde periodicamente eles têm treinamentos neste tema. Até o 

momento foi automatizado apenas um processo de negócio, à medida que os 

outros processos estão na fase de modelagem. 

Com exceção da Organização B, foi notado que as iniciativas de BPM 

das demais organizações possuem um grande esforço que cobre várias unidades 

organizacionais. Isso significa que o escopo das iniciativas de BPM abrange 

processos interdepartamentais e que possuem alto apoio dos gerentes 

executivos. Essa participação de vários departamentos trabalhando num mesmo 

processo de negócio contribui para o aumento do esforço em gerenciar a 

iniciativa de BPM. Devido a isso também, houve uma grande identificação de 

barreiras nas iniciativas que atrasaram seu andamento. 

Após essa análise geral envolvendo os estudos de caso e a revisão da 

literatura, os FCS encontrados nessa etapa são apresentados no Quadro 16, bem 

como uma ou duas evidências para cada fator com trechos das entrevistas 

realizadas. Em seguida esses fatores são discutidos sobre a forma como 

aparecem nas organizações. É importante frisar que para um fator crítico 

aparecer nesta lista, foi decidido que pelo menos dois participantes tinham que 

citá-lo durante as entrevistas. 

A disposição dos FCS está em ordem alfabética porque entende-se que 

não é possível classificar um fator como mais relevante que outro devido as 

características específicas de cada organização, de cada setor e de cada 

entrevistado. Além disso, há fatores que foram evidenciados em apenas uma 

organização, mas que não podem deixar de ser considerados. Foi colocada uma 

ordem nos fatores (F1, F2, F3...) para facilitar a referência quando cada um for 

citado no texto em seguida. 

Fatores Críticos de 

Sucesso 
Evidência nos Estudos de Caso 

F1. Apoio da alta Org. D - Analista de Processos: “Existe uma real intenção de 
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administração melhorar os processos. As ações do governador ajudam as 

iniciativas, mesmo que as pessoas resistam às mudanças, eles 

sabem que as ordens vêm de cima”. 

F2. Burocracia e 

cultura do Setor 

Público 

Org. E - Patrocinador: “Os processos administrativos dentro da 

instituição pública é bastante complexo... Porque trata-se de 

dinheiro público. A contratação levou dois anos porque o objeto 

(iniciativa de BPM) também era complicado...” 

Org. C - Analista de Processos: “Apesar das pessoas quererem 

trabalhar, a ‘coisa’ funciona de forma muito lenta por causa de 

burocracias. Dependem de várias reuniões, editais, 

licitações...”. 

F3. Competências da 

equipe de processos 

(conhecimento, 

experiências e 

habilidades) 

Org. E - Cliente Interno: “A pessoa que fez o levantamento sabia 

traduzir muito bem o que você estava dizendo já no diagrama, 

isso facilitou pra caramba. Eu achei fantástico porque eu 

participei de vários outros levantamentos desse. Teve gente 

boa, mas não teve a mesma eficiência”. 

F4. Composição da 

equipe de processos 

formada por pessoal 

interno 

Org. B - Líder BPM: “Pelo fato das iniciativas em gestão de 

processos terem começado a partir do pessoal interno, foi algo 

que facilitou o nosso trabalho”. 

F5. Comunicação 

entre a equipe de 

processos e os 

membros da 

organização 

Org. E - Analista de Processos: “Acho que as informações que 

solicitamos, o acesso que a gente teve as informações também 

foram eficientes, foram facilitadores. Então a gente teve acesso 

a todos os processos que levantamos, tudo que a gente solicitou 

de material foi dado pra gente...”. 

F6. Conhecimento dos 

membros da 

organização a 

respeito dos conceitos 

em BPM 

Org. E - Analista de Processos: “As pessoas aqui tem uma 

formação muito incipiente nesse tema de BPM”. 

Org. C - Líder BPM: “Pelo fato de ser um tema novo, nós temos 

dificuldades em alguns pontos do projeto”. 

F7. Conscientização 

dos benefícios e 

exigências da Gestão 

de Processos 

Org. A - Analista de Processos: “Como é num setor público, as 

pessoas não veem assim os benefícios que podem trazer uma 

iniciativa de gestão de processos. As pessoas são muito 

acomodadas. São pessoas antigas. São pessoas que já 

entraram há algum tempo e que fazem daquela forma e que é 

assim que tem que tem ser feito”. 

F8. Direcionamento 

da organização para 

utilização apenas de 

Software Livre 

Org. F - Analista de Processos: “Nós temos um direcionamento 

de trabalhar apenas com software livre. Então eu acho isso 

também um problema, pois a maioria das ferramentas que dão 

suporte a isso, que facilita o trabalho no dia-a-dia, são as 

ferramentas proprietárias. Inclusive isso é uma das coisas que 

se tem mais desgaste nas reuniões, pontos de controle...”. 

F9. Experiência dos 

membros da 

organização com 

ferramentas 

tecnológicas 

Org. D - Analista de Processos: “As pessoas atingidas pela 

iniciativa não foram capacitadas para utilizar as ferramentas 

e muitas delas têm dificuldade com o manuseamento de 

computadores”. 

F10. Impacto da 

mudança de Governo 

por causa das eleições  

Org. A - Cliente BPM: “Quando há uma troca no governo, 

ocorre frequentemente uma descontinuidade nos projetos”. 

Org. E - Patrocinador: “Isso é um ponto realmente crucial 

porque se a gente tivesse pouca mudança... se só os secretários 

mudassem... você não perceberia muito essa mudança, de 
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descontinuidade”. 

F11. Impacto das leis, 

normas e 

regulamentações 

internas na iniciativa 

de BPM 

Org. E - Líder BPM: “Nós vamos enfrentar essa barreira 

jurídica também, ou seja, mudança na legislação para permitir 

a automação de processos. O processo fluir sem precisar o 

trâmite de papel e agilizando significativamente o trabalho”. 

F12. Insegurança dos 

clientes internos por 

falhas de outros 

projetos de melhoria 

Org. A - Analista de Processos: “Nós temos reuniões 

introdutórias para deixar os usuários cientes de como vamos 

trabalhar, diferente de como eles mesmo diziam: ‘ah... isso 

algumas consultorias já vieram por aqui e não deixaram nada, 

ou deixaram muito pouco, sugou tudo da gente, deixou a 

proposta para o governo, levou o dinheiro pra eles e implantar 

muito pouco’”. 

F13. Priorização dos 

Clientes Internos para 

com a Iniciativa de 

BPM 

Org. A - Líder BPM: “A gente tem um POP, Procedimento 

Operacional Padrão, que é uma metodologia com os passos que 

a gente deve seguir, como mapear os processos, atas de 

reuniões... Mas é difícil conciliar com a agenda do pessoal, a 

gente ainda vê que não é a prioridade deles”. 

F14. Recursos e 

infraestrutura 

tecnológica que 

auxiliam a iniciativa 

de BPM 

Org. C - Líder BPM: “Uma das dificuldades que a gente está 

enfrentando é com relação a parte de infraestrutura nos 

diversos órgãos né... Infraestrutura de informática... 

Computador, scanner, assinatura digital...”. 

Org. B - Analista de Processos: “A primeira coisa quando a 

gente chega pra fazer esse trabalho nas secretarias, as pessoas 

falam: ‘é porque a gente não tem computador, a internet daqui 

é muito falha..’”. 

F15. Rotatividade de 

pessoal terceirizado 

ou contratado 

Org. E - Cliente Interno: “O pessoal das Secretarias tem uma 

rotatividade muito grande. Isso é muito ruim, tem funções e 

cargos que só deveriam ser ocupados por servidores da casa. 

Eu acho que tem que ficar com aquela coisa básica porque 

senão vai embora o conhecimento”. 

Org. D - Analista de Processos: “A rotatividade nesta Secretaria 

é muito grande. Cerca de 80% de funcionários são 

terceirizados”. 

Quadro 16. FCS evidenciados nos Estudos de Caso 

O conceito de Fator Crítico de Sucesso está intimamente relacionado ao 

fato de que se o fator for bem gerenciado pela organização, provavelmente não 

ocorrerão problemas relacionados a ele. No entanto, se não houver uma 

estratégia ou um plano de contingência para diminuir o impacto do fator na 

iniciativa de BPM, existirão grandes possibilidades de ocorrer atrasos ou falhas 

durante a iniciativa.  

Nesse aspecto, os fatores descritos no Quadro 16 referem-se às barreiras 

e aos facilitadores encontrados nas organizações pesquisadas. Foi evidenciado 

que alguns fatores foram relatados apenas como barreiras, ou apenas como 
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facilitadores e em outros foram citados tanto como uma barreira como um 

facilitador. Em um caso, dois entrevistados de uma mesma organização tiveram 

opiniões divergentes referentes a um FCS. A seguir, os FCS (em negrito e itálico) 

são apresentados de acordo como eles aparecem nas organizações. 

Algo que chamou atenção nesses estudos de caso foi o Apoio da alta 

administração em todas as organizações. Segundo os participantes, além de 

contribuir na obtenção de recursos necessários para a realização dos projetos, 

reflete também nos clientes internos que passam a colaborar com menos 

resistência. Mesmo que em todas as organizações o apoio do patrocinador tenha 

sido um fator positivo, é preciso ter cuidado ao longo da iniciativa para que sua 

atuação seja de fato eficaz. 

O fator Burocracia e cultura do Setor Público foi apontado por 

todas as organizações como sendo uma barreira. Como mostra as evidências do 

Quadro 16, não adianta apenas as pessoas trabalharem de maneira efetiva e os 

processos estarem alinhados, se existe diversos passos que transcendem a 

iniciativa, tais como, editais, licitações e regimentos internos. Apesar desses 

aspectos burocráticos serem obrigatórios no setor público, é necessária uma 

análise mais detalhada para alinhar aos processos de negócio a fim de torná-los 

mais eficientes com relação ao tempo de execução e as atividades realizadas. 

As competências da equipe de processos refletem diretamente no 

sucesso ou fracasso da iniciativa de BPM. Foi observado que as Organizações C 

e D estão mais atrasadas que as demais em relação às atividades do ciclo BPM. 

Fato que pode ser relacionado à baixa experiência da equipe responsável por 

implantar a Gestão de processos. Segue um comentário de um analista de 

processo da Organização D que confirma isto: “Tem também a questão que a 

gente (equipe de processos) não tem tanta experiência nessa área (BPM)”. 

Evidenciou-se em todas as organizações que quando a Composição 

da equipe de processos é formada por pessoal interno, a receptividade, 

como também a colaboração dos clientes internos são melhores e mais 

dinâmicas. O motivo disso pode ser pelos fracassos em outras iniciativas de 

melhoria, o que corresponde a outro fator crítico descrito mais adiante. No 

entanto, mesmo com os analistas de processos sendo de uma consultoria 

externa, a Organização E gerenciou este fator delegando um Líder BPM 



79 
 

influente e com um ótimo conhecimento em gestão de processos. Com isso, esse 

fator implica que a preferência deve ser em treinar ou ter pessoas internas 

capazes para conduzir a iniciativas de BPM. Caso a única opção seja contratar 

uma consultoria externa, é importante que se tenha algum líder ou patrocinador 

com bons conhecimentos em BPM para realizar o monitoramento e controle 

corretamente. 

O fator Comunicação entre a equipe de processos e os 

membros da organização é bastante relacionado com o fator Competências 

da equipe de processos. Pois a habilidade da equipe de processos em se 

comunicar com os clientes internos depende das suas competências. Quanto 

mais experiência tem a equipe de processos, o envolvimento dela na iniciativa 

tenderá ser mais positivo. Além da relação entre esses dois fatores, o Líder da 

iniciativa de BPM da Organização A citou que a comunicação entre a equipe de 

processos e o cliente interno também depende da priorização que os clientes 

internos fornecem para a iniciativa de BPM. Se os objetivos e os benefícios não 

forem suficientemente abordados e aceitos pelos clientes internos, dificilmente 

a iniciativa de BPM terá a devida atenção. Assim, prejudicará a comunicação 

com a equipe de processos. 

O Conhecimento dos membros da organização a respeito dos 

conceitos em BPM é um fator crítico presente em quase todas as 

organizações. Pois não adianta apenas ter uma boa equipe de processos, é 

preciso instituir em todos os níveis organizacionais os conceitos atrelados à 

gestão de processos. Segundo o Líder BPM da Organização C, uma das 

dificuldades no levantamento de processos é a falta de visão horizontal dos 

clientes internos a respeito dos processos de negócio que estão envolvidos. Ou 

seja, eles só tinham conhecimento das suas atividades específicas. Não sabiam a 

real importância do papel deles no processo como um todo e nem se o serviço 

chegava com qualidade ao cliente final. Com os conceitos de BPM bem 

definidos, os clientes internos terão um maior controle sobre os processos de 

negócio que participam. 

O fator Conscientização dos benefícios e exigências da Gestão 

de Processos foi constatado mais claramente nas Organizações A e E. 

Diferentemente do setor privado onde o lucro é tido como um dos principais 
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motivos da implantação de BPM, percebe-se no Quadro 16 que os benefícios 

ainda não estão claros o suficiente para os clientes internos. Citado pelo Líder 

BPM da Organização E, segue outro exemplo que evidencia ainda mais esse 

fator: “Quando a gente começa o trabalho, primeiro fazemos o levantamento 

do fluxo atual do processo e assim por diante... Vemos que as pessoas não 

conseguem associar o que vai resultar daquilo ali né... ainda é muito abstrato 

para eles, para as pessoas...”. Nesse aspecto, sem a devida conscientização dos 

benefícios e do que a iniciativa de BPM tem para proporcionar de mudanças aos 

clientes internos, torna-se crítico o alcance do sucesso esperado no 

planejamento da iniciativa. 

De todas as organizações pesquisadas nos estudos de caso, apenas a 

Organização F tem um Direcionamento para utilização apenas de 

Software Livre. Essa particularidade foi considerada um fator crítico por dois 

motivos. Primeiro, houve opiniões distintas entre os entrevistados sobre se esse 

direcionamento é positivo ou negativo para a iniciativa de BPM. Como descrito 

no Quadro 16, para o analista de processos a utilização de software livre é algo 

negativo que tem atrasado a iniciativa. Na opinião do Líder BPM dessa 

organização, ainda não existe um BPMS que forneça suporte ao ciclo completo 

de BPM. Assim, a possibilidade de poder customizar um software livre deixando 

o produto mais adequado às necessidades é algo visto como positivo. Segundo, 

outras organizações públicas que não foram entrevistadas podem ter essa 

norma interna também, fato que foi comprovado no questionário de avaliação 

descrito na próxima seção. 

O fator Experiência dos membros da organização com 

ferramentas tecnológicas foi discutido por algumas organizações como 

causa principal para atrasos, retrabalhos e desmotivação. Um analista de 

processos da Organização B cita que tem receio de implantar um sistema que 

apoie a gestão de processos porque ele acha que não vai ser bem utilizado pelos 

clientes internos. Pelo fato do setor público ter funcionários atuando há mais de 

20 anos, muitos deles não acompanharam a evolução tecnológica. Com isso, foi 

evidenciado nas entrevistas que é frequente observar nas áreas fins pessoas sem 

um devido conhecimento para manusear um computador. Em alguns casos foi 

relatado até medo em usá-lo. 
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O fator Insegurança dos clientes internos por falhas de outros 

projetos de melhoria pode ser considerado como uma das principais causas 

de desmotivação por parte dos servidores públicos em relação às iniciativas de 

BPM. Foi detectado em mais de uma organização que vários projetos de 

melhorias já foram iniciados e muitos desses não foram concluídos ou tiveram 

atrasos, gerando nas pessoas mais antigas na organização sentimentos de 

frustração e insegurança em outros projetos desta natureza. Fato que é 

normalmente transmitido para outras pessoas e faz com que a resistência passe 

a integrar a cultura organizacional. 

Sabe-se que as eleições para novos cargos políticos ocorrem 

periodicamente. O fator Impacto da mudança de Governo por causa 

das eleições reflete diretamente nos interesses políticos, pois dependendo de 

qual seja esses interesses, os projetos que vinham sendo realizados podem ser 

interrompidos e novos projetos são iniciados. Esse ambiente de haver mudanças 

apenas por questões políticas ajuda a transmitir nos clientes internos um 

sentimento natural de resistência. O Patrocinador da Organização F concorda 

que há influência política principalmente no quadro de gestores e diretores, 

ressalta também a diferença de pensamentos entre partidos políticos. No 

entanto, apesar dele reconhecer que essas questões podem ser uma barreira, ele 

tem uma visão otimista quanto ao objetivo maior do setor público que é “uma 

visão de Estado se organizando pra ter então suas atividades cujo foco é o 

cidadão organizado na forma de processos buscando o melhor resultado e a 

qualidade na prestação de serviços públicos”. 

O fator Impacto das leis, normas e regulamentações internas 

na iniciativa de BPM tem sido tratado como uma barreira nas organizações 

pesquisadas porque muitas vezes impedem certos tipos de melhorias. Todos 

concordam que as legislações devem existir e precisam ser regidas 

obrigatoriamente, mas o ponto abordado pelos entrevistados refere-se à 

defasagem de algumas dessas leis, que por serem antigas, ficaram obsoletas 

gerando atrasos e retrabalho. As leis e normas que não acompanharam a 

evolução tecnológica precisam ser transformadas para que os clientes finais 

recebam os serviços de modo mais eficiente. 
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Outro fator notado foi a Priorização dos Clientes Internos para 

com a Iniciativa de BPM. A atenção prestada à iniciativa, o reconhecimento 

dos benefícios e a disponibilidade de tempo que os clientes internos fornecem a 

iniciativa de BPM são características ligadas à priorização. Como descrito no 

Quadro 16, o fato da iniciativa não ser a prioridade dos clientes internos, há 

dificuldades em agendar reuniões para modelar e melhorar os processos, o que 

gera atrasos na iniciativa de BPM. 

Foi observado durante a pesquisa que os Recursos e infraestrutura 

tecnológica influenciam também no andamento da iniciativa de BPM. Na 

Organização F, que é de esfera Federal, houve apenas elogios a este fator. Tanto 

a equipe de processos quanto os clientes internos possuem uma ótima estrutura 

para realização de seus trabalhos operacionais e de suporte à iniciativa de BPM. 

Porém, as demais organizações que estão numa esfera Estadual e Municipal têm 

dificuldades em obter recursos tecnológicos, como descrito no Quadro 16.  

Apesar dos servidores públicos possuírem um emprego estável, grande 

parte dos trabalhadores dessas organizações pesquisadas são terceirizados, o 

que ocasiona regularmente uma Rotatividade no quadro de funcionários. Por 

exemplo, ao sair da organização, os conhecimentos adquiridos pelo funcionário 

são levados consigo tendo que treinar o próximo que entrar. Esse é um dos 

principais motivos para a realização da padronização dos processos nas 

organizações pesquisadas. 

Através dos dois estudos de casos múltiplos foi possível obter um 

conjunto de FCS que estão presentes em iniciativas de BPM em organizações do 

setor público. Para não ficar limitado apenas ao contexto das organizações 

entrevistadas, decidiu-se aplicar um questionário com a finalidade de avaliar a 

influência desses FCS encontrados e aproveitar a oportunidade para perguntar 

se existem outros FCS que não estavam listados.  

Para obter respostas coerentes com o foco desta pesquisa, o 

questionário teve como público-alvo pessoas de todo o Brasil que já tiveram 

experiência de, pelo menos, uma iniciativa de BPM no setor público. A seguir é 

descrita a coleta e a análise dos dados do questionário de avaliação. 
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4.2. QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO 

Como visto na Seção 3.4, a aplicação do questionário de avaliação obedeceu as 

seguintes etapas: Definição do questionário; Projeto do questionário; 

Implementação; Execução; Análise; e Apresentação de resultados. Os resultados 

dessas etapas serão detalhados a seguir. 

 Definição do Questionário 

Esta etapa determina os objetivos do questionário. O principal objetivo 

deste questionário é avaliar a influência do conjunto de FCS em iniciativas de 

BPM que foram definidos nos dois estudos de caso. Para que as respostas do 

questionário fossem consideradas relevantes, foi estabelecido como pré-

requisito que o respondente do questionário tivesse participado de pelo menos 

uma iniciativa de BPM no setor público.  

Nesse aspecto, a pergunta-chave do questionário solicitava ao 

participante analisar cada FCS e avaliar se a influência do fator em sua 

organização é positiva, negativa, não sabe responder ou se este fator não se 

aplica na iniciativa de BPM em sua organização. 

O objetivo secundário deste questionário é solicitar aos respondentes 

que informasse outros FCS que eles haviam vivenciados, mas que não estavam 

listados. Além disso, o questionário serviu como mais uma fonte de evidência 

para a pesquisa. O fato de investigar o mesmo fenômeno e aplicar um 

instrumento de caráter quantitativo aliado a outros de caráter qualitativo, torna 

a pesquisa com mais rigor metodológico, como também os resultados mais 

confiáveis. 

 Projeto do Questionário 

Esta etapa define o desenvolvimento das questões baseado nos objetivos 

do questionário e classifica a população-alvo. De acordo com Pfleeger e 

Kitchenham (2001), corresponde a população-alvo de um questionário todos 

aqueles disponíveis para responder e que estejam relacionados com o escopo da 

pesquisa. Neste trabalho, a população é formada por pessoas que já 

participaram de iniciativas de BPM no setor público. Como não é intenção deste 

questionário generalizar as respostas para todo setor público, salienta-se que foi 

decidido não calcular uma amostra que representasse toda a população de 
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organizações e pessoas que têm experiência em iniciativas de BPM no setor 

público. 

Antes de responder o questionário, o participante era obrigado a ler um 

aviso com informações importantes. Nesse aviso prévio continha:  

 Que a participação dependia da experiência em pelo menos uma 

iniciativa de BPM no setor público;  

 O objetivo do questionário; 

 O número de questões, o tempo máximo para responder o 

questionário e um alerta aos participantes que os dados pessoais 

solicitados não seriam divulgados na pesquisa; 

 A descrição dos perfis levados em consideração nesta pesquisa. 

Essa informação era necessária para responder a terceira questão 

corretamente. 

Ao todo, o questionário continha seis questões. A primeira questão 

solicitava informações gerais sobre o respondente, tais como, nome, e-mail, 

instituição em que trabalha, o cargo em que atua e há quantos anos está nele. A 

segunda correspondia à esfera em que o respondente trabalha, se ela é 

Municipal, Estadual, Federal ou trabalha numa Consultoria que presta ou 

prestou serviço ao setor público. A terceira questão perguntava o papel em que o 

respondente se enquadrava na iniciativa de BPM. Na quarta, o respondente 

precisava selecionar as atividades do ciclo BPM que a sua organização 

executava. 

A quinta questão continha uma lista de FCS gerada a partir dos estudos 

de caso realizados. Nessa questão, o respondente precisava analisar cada fator 

crítico exposto na lista, verificar se ele era aplicável em sua organização e então 

avaliar seu tipo influência numa escala de 1 a 5. Sendo a escala 1 bastante 

negativa e a escala 5 bastante positiva. Na última questão, o questionário deixou 

o respondente livre para ele acrescentar, se possível, mais fatores que pudessem 

ser críticos às iniciativas de BPM, mas que não estivessem citados na lista 

apresentada na questão anterior. 

 Implementação 
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Esta etapa determina o design e a distribuição do questionário que será 

aplicado. Para a coleta de dados, esse questionário foi construído na ferramenta 

SurveyMonkey11 e publicado via internet através de grupos de discussão na área 

de BPM, na lista de e-mails da Sociedade Brasileira de Computação, contatos 

pessoais e profissionais. Além disso, solicitou-se aos entrevistados dos estudos 

de caso que encaminhassem o questionário para os demais participantes da 

iniciativa de BPM de sua organização, uma vez que foi decidido que os 

entrevistados nos estudos de caso não responderiam o questionário para evitar 

viés. 

Pelo fato do questionário ser on-line e ter sido divulgado em grupos nos 

quais não é possível saber quem de fato leu o e-mail de convite e quem trabalha 

ou já teve experiência com iniciativas de BPM no setor público, fica difícil 

avaliar o número total dos potenciais respondentes e com isso dificulta 

determinar a taxa de resposta. Visando à dificuldade em determinar a 

população da pesquisa, foram utilizadas as estratégias já citadas de divulgação 

de modo a ampliar o número de respondentes.  

Outra estratégia adotada para coletar as respostas foi o envio semanal 

de um e-mail de lembrete para os grupos de respondentes, uma vez que o pico 

de resposta é normalmente realizado no primeiro dia de divulgação e nos dias 

seguintes esse número vai decrescendo, sendo necessário, portanto um lembrete 

para alavancar novamente as respostas. 

 Execução 

Essa etapa explica a aplicação do questionário e a coleta dos dados 

obtidos. Após todo o planejamento e estratégias de divulgação do questionário, 

a sua execução foi realizada no período de 10/08/2011 a 20/09/2011. Foram 

obtidas ao todo 50 respostas. Número que foi considerado interessante devido 

às limitações do próprio instrumento de pesquisa, bem como o baixo 

conhecimento do autor a respeito de pessoas que trabalham em iniciativas de 

BPM no setor público fora do estado de Pernambuco. 

 Análise e Resultados 

                                                   
11 http://www.surveymonkey.com 
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Nessa etapa serão descritos os resultados do questionário de avaliação 

de acordo com a análise de cada questão. A primeira questão solicitou aos 

participantes informações a respeito da organização em que trabalha, o cargo 

que ocupa e há quantos anos está nele. Além dos consultores que prestam 

serviços ao setor público, o questionário teve como participantes organizações 

públicas que atuam nos seguintes estados: Pernambuco, Rio Grande do Sul, 

Distrito Federal, Rio de Janeiro, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, São 

Paulo, Ceará, Paraíba e Paraná. 

Essa quantidade de estados evidencia o resultado da pesquisa de 

(HOUY, FETTKE e LOOS, 2010), a qual cita um crescimento recente em 

iniciativas de BPM no setor público. Segue na Figura 7 a distribuição dos 

participantes do questionário por Estado. 

 

Figura 7. Distribuição dos Participantes do Questionário por Estado 

Ao observar a figura, considera-se normal o fato de maioria dos 

participantes ser de Pernambuco, pois além do autor, grande parte das 

organizações pesquisadas nos estudos de caso é deste Estado. Vale ressaltar 

também as participações significativas de consultores e organizações dos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. 

A segunda questão referiu-se a esfera em que o participante atuava. As 

opções eram Federal, Estadual, Municipal e Consultoria. A Figura 8 apresenta a 

distribuição dos participantes de acordo com a esfera organizacional. 
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Figura 8. Esfera Organizacional 

Como pode-se observar, houve participação de todas as esferas e com 

um número bem distribuído em cada uma, sendo a maioria consultores que têm 

experiência em pelo menos uma iniciativa de BPM no setor público. Sabendo 

que na lista de FCS extraída dos estudos de caso havia alguns fatores referentes 

à equipe de processos, o autor se questionou, ao analisar os dados finais, quanto 

ao viés que poderia haver por causa do alto número de consultores no 

questionário. Uma vez que os consultores atuavam como analistas de processos 

fazendo parte da equipe responsável pela condução da iniciativa.  

Nesse aspecto, foram gerados dois relatórios referentes à quinta 

questão, já que é considerada como a principal para o problema de pesquisa. O 

primeiro relatório contou com a participação de todos os respondentes, 

incluindo os consultores. E outro apenas com respondentes das esferas Federal, 

Estadual e Municipal. Ao analisar esses dois relatórios, concluíram-se 

diferenças tão pequenas que foram consideradas irrelevantes para o resultado 

final do questionário. Assim, as respostas demonstradas adiante incluem todos 

os respondentes do questionário. 

De acordo com as respostas da terceira questão, o papel de analista de 

processos foi o que mais participou do questionário como mostra a Figura 9. 

Essa diferença ficou ainda maior por causa do papel de analista dos 16 

consultores externos. Ao retirar os consultores, o número de analista de 

processos se iguala ao de Líder BPM. 

16 

9 

13 

12 

Consultoria

Municipal

Estadual

Federal

Qual esfera se caracteriza a organização em que você trabalha? 



88 
 

 
Figura 9. Papel na Iniciativa de BPM 

A quarta questão solicitou aos participantes que indicassem quais 

atividades baseadas no Ciclo BPM a iniciativa realizava. Pode-se observar na 

Figura 10 que existem organizações públicas que já realizam todas as atividades 

do ciclo. 

 
Figura 10. Atividades da Iniciativa de BPM 

Tendo como referência que as iniciativas pesquisadas nos estudos de 

caso têm cerca de 3 anos, já esperava-se que no questionário as atividades mais 

realizadas seriam de Análise e Modelagem de Processos. Como também as 

atividades de Execução e Melhoria de Processos seriam as menos realizadas, 

pois os trabalhos que envolvem automação de processos estão ainda em seu 

início e necessita de uma infraestrutura de tecnologia mais robusta. 

A quinta questão corresponde à pergunta principal do questionário. Os 

respondentes avaliaram os FCS descritos na questão de acordo com a 

experiência em que viveu na sua organização. O Quadro 17 demonstra um 

resumo das respostas dessa questão. Para uma melhor apresentação, as colunas 

(5), (4), (3), (2), (1) referem-se à Influência bastante positiva (5), Influência 

8 
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2 

Cliente Interno

Analista de Processos

Líder BPM

Patrocinador

Em qual papel você melhor se enquadra na iniciativa de BPM?  
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45 

Melhoria contínua dos processos
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Modelagem/Desenho dos processos

Análise dos processos

Indique as atividades que estão presentes nas iniciativas de BPM 

de sua organização  
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positiva (4), Nem positiva nem negativa (3), Influência negativa (2) e Influência 

bastante negativa (1).  

Esse modo de obter respostas foi baseado na escala de Likert, a qual 

requer que os entrevistados indiquem seu grau de concordância ou discordância 

com declarações relativas à atitude que está sendo medida. Em contrapartida, 

essa escala não permite dizer quanto um respondente é mais favorável a outro, 

nem mede o quanto de mudança ocorre na atitude após expor os respondentes a 

determinados eventos (BROWN, 2000). Neste caso, a medição refere-se à 

influência dos FCS nas iniciativas de BPM vivenciadas pelos respondentes. Após 

o quadro, são discutidos alguns pontos considerados relevantes de acordo com a 

distribuição das respostas nesta questão e em algumas situações são feitas 

relações com os estudos de caso. 

Fatores Críticos de Sucesso em 
Iniciativas de BPM 

(5) (4) (3) (2) (1) Não se 
aplica ou 
Não sabe 

responder 

F1. Apoio da alta administração 29 11 8 0 2 0 

F2. Burocracia e cultura do Setor Público 0 6 11 19 14 0 

F3. Competências da equipe de processos 
(conhecimento, experiências e 
habilidades) 

19 17 5 1 2 6 

F4. Composição da equipe de processos 
formada por pessoal interno 

18 17 8 2 1 4 

F5. Comunicação entre a equipe de 
processos e os membros da organização 

15 27 6 0 2 0 

F6. Conhecimento dos membros da 
organização a respeito dos conceitos em 
BPM 

15 18 7 5 4 1 

F7. Conscientização dos benefícios e 
exigências da Gestão de Processos 

16 22 7 0 2 3 

F8. Direcionamento da organização para 
utilização apenas de Software Livre 

4 5 17 11 9 4 

F9. Experiência dos membros da 
organização com ferramentas 
tecnológicas 

8 17 17 5 2 1 

F10. Impacto da mudança de Governo 
por causa das eleições 

1 6 12 6 15 10 

F11. Impacto das leis, normas e 
regulamentações internas na iniciativa 
de BPM 

1 15 15 8 4 7 

F12. Insegurança dos clientes internos 
por falhas de outros projetos de melhoria 

19 22 4 1 2 2 

F13. Priorização dos Clientes Internos 
para com a Iniciativa de BPM 

13 16 10 6 3 2 

F14. Recursos e infraestrutura 
tecnológica que auxiliam a iniciativa de 
Gestão de Processos 

11 21 10 6 1 1 
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F15. Rotatividade de pessoal terceirizado 
ou contratado 

3 4 14 9 13 7 

Quadro 17. Respostas do Questionário de Avaliação 

Numa análise geral, pode-se afirmar que a maioria dos FCS foram 

avaliados como tendo uma influência positiva para a iniciativa de BPM. 

Praticamente metade desses fatores foi marcada por mais de 20 pessoas, o que 

corresponde mais de 40% dos respondentes. Como esses fatores já foram vistos 

detalhadamente na seção anterior, em seguida eles serão apenas citados pela 

sua ordem. 

O fator F1 foi o que obteve mais votos em um único tipo de influência 

com um total de 29 para bastante positiva. Essa atuação do patrocinador 

também foi notada nos dois estudos de caso como sempre positiva. Existe 

realmente um interesse estratégico no setor público em gerenciar e melhorar 

seus processos de negócio. No entanto, a presença de outros fatores na lista está 

relacionada à falta de um bom gerenciamento deste fator. Na próxima seção 

serão demonstradas algumas estratégias para lidar com ele e fazer com que a 

iniciativa tenha maiores e melhores benefícios. 

Semelhantemente ao F1, os fatores F3, F4 e F5 foram votados, quase 

com unanimidade, de forma positiva. Ao relacionar esse resultado com os 

estudos de caso, observa-se também que a maioria dos participantes falou bem 

desses fatores. Os relatos negativos foram evidenciados em iniciativas que 

estavam no começo de suas atividades, com cerca de um ano, caracterizando 

assim uma baixa maturidade. 

Vale observar também a grande quantidade de votos negativos que o 

fator F2 obteve no questionário. Como já foi discutido anteriormente, a 

burocracia e a cultura do setor público são pontos que precisam de uma atenção 

especial para que se tenha menos impacto no andamento da iniciativa de BPM. 

Através da confirmação do questionário, ressalta-se a importância de traçar 

estratégias para tentar gerenciar este fator. 

Com exceção da Organização F, em que foi relatado que há frequentes 

treinamentos sobre BPM, nas outras organizações observou-se uma crítica 

quanto ao conhecimento dos benefícios e exigências da gestão de processos por 

parte, principalmente, dos clientes internos. No entanto, quando observa-se as 
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respostas do questionário de avaliação do Quadro 17, o F7 foi votado bem mais 

como sendo uma influência positiva na iniciativa de BPM. 

O fator F8 foi marcado com uma tendência maior para o lado negativo. 

Ao somar os votos das colunas (1) e (2) tem-se um total de 20 pessoas. Esse 

fator é um dos mais específicos para o setor público, visto que nem todas as 

esferas e organizações públicas têm a norma de apenas utilizar software livre. 

Assim, ele é considerado um fator crítico de sucesso apenas em algumas 

organizações. Como visto no Estudo de Caso II, as opiniões divergem na mesma 

organização quanto à influência deste fator na iniciativa de BPM por não haver 

um BPMS livre ou proprietário que atenda a todas as necessidades. Fato que 

deve ser encarado nas organizações que têm esse direcionamento como um 

ponto que merece atenção antes de se começar uma iniciativa de BPM. 

Vale salientar que as eleições ocorrem periodicamente e que as 

mudanças políticas e de cargos irão influenciar os projetos que vinham sendo 

realizados. Como evidência dos estudos de caso e do questionário de avaliação, o 

fator F11 tem tido uma influência negativa nas iniciativas de BPM. No entanto, a 

organização precisa estar preparada para este tipo de situação. Na próxima 

seção são sugeridas algumas estratégias para gerenciar este fator. 

Apesar da maioria dos respondentes ter votado na coluna (3), o fator 

F15 foi marcado também como tendo uma influência mais negativa do que 

positiva na iniciativa de BPM. A rotatividade em si prejudica a contenção do 

conhecimento organizacional. Mas este fator se refere ao pessoal terceirizado ou 

contratado por tempo determinado para trabalhar no setor público. A 

terceirização deveria agir como impulsionador na busca pelos objetivos 

organizacionais uma vez que estaria aumentando a qualidade dos serviços por 

contratar pessoas especializadas para determinadas tarefas. O que foi percebido 

nos estudos de caso que pode refletir nessa influência negativa é que os 

terceirizados estão assumindo papéis e responsabilidades dos servidores 

públicos. Assim, ao saírem da organização, os terceirizados levam consigo toda a 

experiência adquirida em sua função. 

Para finalizar o questionário, a sexta questão perguntava ao participante 

se além dos fatores mencionados na quinta questão, existem outros fatores que 

ele já vivenciou. Houve um total de 10 respostas para esta questão. No entanto, 
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apenas uma resposta foi considerada válida condizente com um FCS que não 

tinha sido exposto na questão anterior. As demais respostas tratam de fatores 

que têm o mesmo conceito que os já citados, como também citam estratégias de 

como gerenciá-los.  

O único fator citado nessa questão foi Integração com Sistemas 

Legados. No entanto, ele não entrou para a lista de FCS porque não foi 

evidenciado por nenhuma outra organização pesquisada. Sabe-se que existem 

organizações que têm sistemas antigos rodando e que são cruciais para a 

operacionalização se suas atividades. Quando se deseja instalar algum sistema 

novo, dificilmente descarta-se totalmente o sistema antigo. Dessa forma, a 

integração entre esses sistemas é necessária e a forma como ocorrerá deve ser 

bem gerenciada para não ocorrer uma influência negativa na iniciativa de BPM. 

Dessa forma, como principal contribuição e respondendo ao problema 

desta pesquisa, o Quadro 18 apresenta a lista definida dos FCS em iniciativas de 

BPM no setor público, a qual obteve um total de 15 fatores. Na próxima seção, 

esses fatores são discutidos por especialistas com o objetivo de delinear 

estratégias para gerenciá-los. 

Fatores Críticos de Sucesso em Iniciativas de BPM no Setor Público 

F1. Apoio da alta administração 

F2. Burocracia e cultura do Setor Público 

F3. Competências da equipe de processos (conhecimento, 
experiências e habilidades) 

F4. Composição da equipe de processos formada por pessoal interno 

F5. Comunicação entre a equipe de processos e os membros da 
organização 

F6. Conhecimento dos membros da organização a respeito dos 
conceitos em BPM 

F7. Conscientização dos benefícios e exigências da Gestão de 
Processos 

F8. Direcionamento da organização para utilização apenas de 
Software Livre 

F9. Experiência dos membros da organização com ferramentas 
tecnológicas 

F10. Impacto da mudança de Governo por causa das eleições 

F11. Impacto das leis, normas e regulamentações internas na 
iniciativa de BPM 

F12. Insegurança dos clientes internos por falhas de outros projetos 
de melhoria 

F13. Priorização dos Clientes Internos para com a Iniciativa de BPM 

F14. Recursos e infraestrutura tecnológica que auxiliam a iniciativa 
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de BPM 

F15. Rotatividade de pessoal terceirizado ou contratado 

Quadro 18. FCS das Iniciativas de BPM no Setor Público 

4.3. DISCUSSÃO COM ESPECIALISTAS 

Esta seção apresenta os resultados da discussão com especialistas em iniciativas 

BPM. O planejamento dessa etapa se baseou nas seguintes definições: 

moderadores do grupo; número de participantes; perfil dos participantes; 

processo de seleção; guia da discussão e tempo de duração. 

A discussão foi conduzida pelo autor desta pesquisa em conjunto com a 

sua orientadora. O tempo total de duração desta discussão foi 1 hora e 48 

minutos que contou com a participação de 5 pessoas com experiência na 

condução de iniciativas de BPM no setor público. 

Nos 10 primeiros minutos, o autor apresentou a pesquisa aos 

participantes baseado no guia previamente elaborado. E sua orientadora o 

auxiliou durante a discussão com comentários provocativos no sentido de 

melhorar a qualidade das respostas e que serviram de estímulo para os 

participantes não sair do foco. A seleção destes participantes aconteceu por 

conveniência, onde o autor já conhecia os cinco participantes e sabia que eles 

tinham potencial para contribuir de forma relevante para a pesquisa. Uma breve 

descrição sobre o perfil de cada participante encontra-se a seguir: 

Participante 1 – é Analista Consultor de TIC da ATI-Agência de 

Tecnologia da Informação do Estado de Pernambuco, onde chefia a Unidade de 

Processos de Negócio do Governo (UPG), responsável por fomentar projetos de 

implantação de gestão de processos de negócio (BPM) no Governo de 

Pernambuco. É mestre em Ciência da Computação pelo Centro de Informática 

da UFPE. Possui MBA em Docência em Ensino Superior pela Faculdade 

Maurício de Nassau. Possui relevante experiência em programas de certificação 

(ISO e CMM) e qualidade de processos de software. Possui diversos cursos de 

extensão em gestão de processos de negócio. Professor dos cursos de tecnologia 

da Faculdade Maurício de Nassau. 

Participante 2 – possui cerca de 20 anos de experiência profissional 

transitando nas áreas de tecnologia da informação, consultoria organizacional, 

gestão de processos e magistério nessas áreas, em empresas públicas e privadas. 
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É graduado e mestre em Ciência da Computação pela UFPE, onde atualmente 

também cursa doutorado com linha de pesquisa em BPM e Governança de 

processos voltada para o Setor Público. Possui relevante formação 

complementar em Gerenciamento de Projetos, Gestão de Processos e 

Consultoria organizacional, detendo certificações PMP (Project Management 

Professional) pelo PMI e CBPP (Certified Business Process Professional). Nos 

últimos quatro anos ele tem trabalhado exclusivamente em projetos de BPM na 

área pública. De 2008 a meados de 2011 liderou uma unidade organizacional de 

uma organização pública da área de TI, com a missão de fomentar e 

implementar projetos de automação de processos para um governo estadual. 

Atualmente é analista de sistemas em um tribunal de justiça, onde atua 

principalmente no papel de analista de processos em projeto voltado para 

automação de processos judiciais. 

Participante 3 – Atua numa empresa pública federal de prestação de 

serviços de TI desde 10/2010. É responsável pelo segmento 

conceitual/metodológico da "Plataforma de Processos de Governo"12, iniciativa 

em desenvolvimento há pouco mais de um ano em parceria com a Secretaria de 

Gestão (SEGES) e Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI) do 

Ministério do Planejamento. Durante esse tempo, concebeu a "Metodologia de 

Modelagem de Processos", atuou na definição do segmento de 

capacitação/treinamentos da "Plataforma de Processos" e no desenvolvimento 

do "Modelo de Gestão e Governança da Plataforma de Processos", dentre 

outros. Adicionalmente, coordena o grupo "Evolução da Plataforma de 

Processos" na e-PING (projeto criado pelo Governo Federal para definição de 

Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico) e é responsável pela 

divulgação da "Plataforma de Processos" em eventos internos e externos. 

Participante 4 – Desde 1986 trabalha numa Empresa Municipal de 

Informática. Desde dezembro de 2005 que está lotado na Secretaria Especial de 

Gestão e Planejamento, atuando como Assessor Técnico em Tecnologia da 

Informação e Comunicação. Nesta função assumiu a coordenação do projeto 

para a construção de um sistema de indicadores de performance para a gestão 

que, depois, transformou-se no projeto de automação de processos da Prefeitura 

                                                   
12 http://plataformadeprocessos.serpro.gov.br/  

http://plataformadeprocessos.serpro.gov.br/
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do Recife. Neste período foi implantado o software de BPMS nos servidores da 

Prefeitura do Recife que ficam nesta Empresa Municipal de Informática, 

participou da capacitação da equipe desta empresa, e iniciou a coordenação da 

modelagem e automação dos processos. 

Participante 5 – Atuou como Gerente de Projetos e Gerente de equipe 

de Analistas de Processos e Desenvolvedores em projetos de melhoria e 

automação de processos (BPM e BPMS) durante cinco anos, entre as empresas 

Provider, DSCON e TCI BPO, prestando serviços para a ATI, Estaleiro Atlântico 

Sul, Honda, LocaServ, Construtora Maia Melo, Secretaria de Educação do 

Estado de Pernambuco, Secretaria de Saúde do Estado de Alagoas, entre outros. 

Atualmente é Gerente de Produtos na empresa Case Partners e presta serviços 

para diversos Órgãos Públicos, como a Prefeitura Municipal de 

Itaquaquecetuba-SP e Instituto de Previdência, além de continuar a atuar em 

projetos BPM em diversos Estados. 

 

Quanto à execução da discussão com especialistas, o autor seguiu o guia 

proposto. Houve no início uma apresentação pessoal e da pesquisa aos 

participantes com o objetivo de alinhar todos com o tema principal investigado. 

Em seguida, foi apresentada a única pergunta que direcionou toda a discussão: 

Quais estratégias podem ser tomadas para gerenciar estes FCS a fim de 

aumentar as chances de sucesso na iniciativa de BPM? 

Para tornar o método mais eficiente, foi entregue no início uma ficha 

contendo essa pergunta, todos os fatores e um espaço para eles anotarem algum 

comentário que quisessem lembrar no momento da discussão. Esta ficha pode 

ser vista integralmente no Apêndice D. Após seu início, foi solicitado aos 

participantes que ao serem informados do fator a ser discutido, cada um ficasse 

livre para propor estratégias de gerenciamento dos FCS e se alguém mais tivesse 

uma opinião diferente, poderia complementar de forma a agregar mais 

conhecimento. Em seguida são apresentadas as estratégias sugeridas pelos 

participantes do Grupo Focal para gerenciar os FCS.  

F1. Apoio da alta administração 
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O apoio de um patrocinador executivo torna-se quase indispensável 

quando o projeto promove mudanças na estrutura organizacional e/ou no modo 

de trabalho das pessoas envolvidas. No entanto, não basta apenas ter o apoio. A 

forma como o patrocinador irá atuar, monitorar e fornecer subsídios terá forte 

influência nos resultados da iniciativa. 

Como estratégias para gerenciar este fator numa iniciativa de BPM, o 

responsável por conduzir a iniciativa (Líder BPM) deve: 

 Negociar com o patrocinador quais são os objetivos a serem 

alcançados e o que se espera desse patrocínio. Os papéis e 

responsabilidades de cada ator no projeto;  

 Fazer uma análise crítica ao longo do tempo para saber se o que foi 

determinado está realmente funcionando. Pois da mesma forma que 

o patrocinador espera resultados da iniciativa de BPM, as pessoas 

envolvidas também precisam de apoio do patrocinador ao longo de 

sua execução. 

Nesse aspecto, quando não há essa análise iterativa, aumenta-se a 

chance da iniciativa continuar sem ter um apoio devido do patrocinador. É 

importante ressaltar que esse apoio não necessariamente deve vir apenas de um 

nível estratégico. Pois depende de onde está sendo realizada a iniciativa. Se for 

num nível operacional, o gerente ou diretor daquele departamento precisa 

fornecer o apoio necessário também. 

Os pontos principais a serem discutidos referentes a este fator crítico é o 

que realmente se espera do patrocinador e o que está acontecendo ao longo da 

iniciativa. A interação entre os atores envolvidos precisa ser mútua tanto no 

monitoramento quanto no ato de facilitar o andamento da iniciativa de BPM. 

F2. Burocracia e cultura do Setor Público 

O setor público é conhecido pelos processos lentos e burocráticos. É 

algo que já está na cultura das pessoas envolvidas. No entanto, a própria 

burocracia, o fato de ter que cumprir algumas etapas para executar o processo 

completamente, justifica a necessidade do setor público de se pensar e agir por 

processos de negócio. 
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Nesse contexto, segue as recomendações dos especialistas para este 

fator: 

 Divulgar os benefícios e sensibilizar os clientes internos sobre a 

importância da iniciativa de BPM torna-se um grande aliado para 

alcançar o sucesso esperado; 

 É importante ressaltar que não é benéfico impor mudanças no 

trabalho dos clientes internos. Precisa-se trazê-los para a iniciativa 

de forma mais natural possível; 

 Colocar pessoas de diferentes setores que atuam num mesmo 

processo para atuarem em conjunto ajuda a reduzir o tempo 

imposto pela burocracia.  

 Fazer com que os clientes internos conheçam as leis também pode 

contribuir positivamente. Assim, é possível encontrar brechas legais 

que podem melhorar o desempenho do processo. Sabendo-se da 

existência da burocracia para contratar projetos provenientes de 

uma consultoria privada, indica-se planejar projetos menores, 

começar por processos menores que tenham um baixo impacto para 

ir crescendo na organização e adquirindo a confiança dos 

participantes ao longo do tempo. 

F3. Competências da Equipe de Processos 

A equipe de processos se caracteriza como aquela responsável pela 

condução e institucionalização da iniciativa de BPM na organização. Ter uma 

equipe que realmente abraça a ideia da gestão de processos facilitará na 

articulação com outras pessoas que poderão se tornar atuantes na iniciativa. 

Além disso, recomenda-se à equipe de processos: 

 Realizar treinamentos periódicos para criar disseminadores da 

iniciativa. A ideia é desenvolver um plano de capacitação para a 

equipe de processos tornarem os clientes internos capazes de 

transmitir conhecimento de forma independente; 

 Fazer benchmarking de competências adotadas em outros órgãos 

públicos. Nesse sentido, também é favorável o estreitamento dos 

laços para haver uma troca mútua de lições aprendidas; 



98 
 

 Definir as competências e habilidades mínimas para os integrantes 

obter da iniciativa antes de tomar o projeto como concluído; 

 Após a capacitação dos envolvidos na iniciativa, é importante haver 

uma avaliação de desempenho para comprovar o nível de 

entendimento que as pessoas tiveram dos treinamentos. 

F4. Composição da Equipe de Processos formada por pessoal 

interno 

Esse fator caracteriza a diminuição da resistência dos clientes internos à 

iniciativa de BPM quando a equipe de processos é formada por pessoal da 

mesma organização. Baseado nisso, é preciso: 

 Estabelecer um núcleo interno para auxiliar a iniciativa, em que 

pode ser em forma de um escritório de processos. Foi comentado na 

discussão que esse núcleo interno não precisa ser responsável por 

tudo que envolve as práticas da gestão de processos, mas que 

precisa alinhar os participantes deste núcleo quanto aos objetivos 

principais da iniciativa de BPM para que eles trabalhem também 

como fomentadores para todos os envolvidos; 

 Para que se forme um núcleo interno em BPM numa organização 

pública, todos os objetivos da iniciativa precisam ser divulgados aos 

clientes internos;  

 Em seguida, procurar saber quem se interessa e quem, 

possivelmente, tem habilidades ou formação nessa área. Pois às 

vezes a própria organização tem capital humano suficiente, mas não 

é aproveitado como realmente deveria. E caso haja pessoas 

interessadas, mas que não têm formação, o patrocinador poderia 

atuar fornecendo subsídios para capacitar esse pessoal através de 

consultorias especializadas nessa área. 

F5. Comunicação entre a equipe de processos e os membros 

da organização 

A forma como a equipe de processos se comunica e mantém os clientes 

internos informados sobre a iniciativa de BPM é um fator que influencia 

diretamente nos resultados. Durante a discussão sobre esse fator, os 
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participantes disseram que existem várias formas de gerenciá-lo. Como o tempo 

para discutir cada fator era limitado, seguem algumas opções que podem 

melhorar a comunicação entre a equipe de processos e os clientes internos: 

 Criar um site para divulgar tudo que está acontecendo no projeto. 

No entanto, é preciso uma estratégia complementar para motivar os 

clientes internos a acompanharem as informações no site. A 

sugestão é ir pessoalmente ao cliente interno. Palavras de um 

participante: “Mesmo tendo site, e-mail, temos que estar junto”; 

 Utilizar newsletter. Que pode ser por e-mail, folders ou quadros de 

aviso; 

 Realizar periodicamente workshops internos para divulgar os 

resultados obtidos até o momento e informar os próximos trabalhos 

e desafios. É importante que nesses eventos haja constantemente 

uma menção ao site que contém todas as informações da iniciativa. 

Assim, ao longo do tempo, os clientes internos poderão se 

comunicar melhor e visualizar de forma mais independente os 

resultados. 

F6. Conhecimento dos membros da organização a respeito 

dos conceitos em BPM 

Para gerenciar este fator, a estratégia mais citada é o treinamento das 

pessoas envolvidas a respeito dos conceitos em BPM. Porém, de acordo com os 

especialistas, dificilmente todos os membros da organização obtêm o 

conhecimento necessário nesses treinamentos. E em muitos casos, esse 

treinamento não atinge todas as pessoas envolvidas como deveria.  

Para contornar esse problema, a outra estratégia citada refere-se à 

equipe de processos:  

 Adequar a sua linguagem a necessidade dos clientes internos.  

Por exemplo, foi citado pelos especialistas que muitos clientes internos 

entendem “processo” como sendo uma “pasta vermelha” com documentos que 

precisam ser assinados e passados para outra instância e assim por diante. Num 

ambiente de Tribunal, processo é entendido pelos clientes internos como um 

processo jurídico. Desse modo, o processo de negócio tratado em BPM pode-se 
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chamar de procedimento, fluxo de trabalho, etc. O importante é adequar a 

linguagem de BPM à realidade do cliente interno em questão na iniciativa. 

F7. Conscientização dos benefícios e exigências da Gestão de 

Processos 

Os participantes da discussão retrataram que apesar do número 

crescente das iniciativas, a maturidade das organizações ainda é muito baixa. 

Muitas vezes os clientes internos não entendem o conceito de processos de 

negócio e confundem com processo jurídico, com ordem de serviço, etc. Essas 

evidências dificultam o trabalho da equipe de processos e consequentemente 

interferem nos resultados da iniciativa de BPM. Para melhorar a participação 

dos clientes internos é preciso que eles entendam os reais benefícios e quais 

exigências estão vinculadas à gestão de processos.  

As estratégias citadas na discussão e que todos os presentes 

concordaram foi: 

 Realizar treinamentos, palestras e a sensibilização antes de começar 

a iniciativa para entender melhor o projeto;  

 Deixar claro o porquê e quais mudanças irão ocorrer na estrutura da 

organização e na forma de trabalhar de cada cliente interno. 

F8. Direcionamento da instituição para utilização apenas de 

Software Livre 

Sabendo-se que algumas organizações públicas têm apenas a opção de 

utilizar software livre, alguns participantes da discussão nunca vivenciaram este 

fator nas iniciativas de BPM. Os que já passaram por esse tipo de experiência 

sugeriram: 

 Prestar atenção na curva de aprendizado na utilização de cada 

software livre. Ou seja, em quanto tempo levará para os 

desenvolvedores obterem conhecimento, implantar e fazer a 

manutenção da ferramenta; 

 Observar se tal software livre possui uma comunidade ativa para 

fornecer um suporte adequado quando necessário; 
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 Tratar este fator através de uma abordagem de gerenciamento de 

risco levando em consideração o que o software livre irá influenciar 

de positivo e negativo à iniciativa de BPM. 

F9. Experiência dos membros da organização com 

ferramentas tecnológicas 

Foi evidenciado nesta pesquisa que nas organizações públicas existe 

uma grande quantidade de pessoas que não têm experiências com ferramentas 

tecnológicas. Além disso, nos estudos de caso foram observados uma certa 

rejeição dos clientes internos para com a nova forma de trabalhar com 

tecnologia por parecer mais trabalhosa, e também constrangê-los por não 

saberem utilizar esses tipos de ferramentas.  

O modo como os membros da organização sabem lidar com tecnologia 

também é um fator que pode influenciar o resultado da iniciativa. A fim de 

gerenciar este fator é necessário 

 Adequar o treinamento e a sensibilização para tentar diminuir a 

resistência das pessoas em usar ferramentas sofisticadas.  

Esse treinamento deve ser com foco no usuário, visto que no setor 

público é possível encontrar diversos perfis de usuários de tecnologia. A postura 

da equipe de TI para com esses usuários deve também ser gerenciada, pois ela 

precisa ser um facilitador para compreender essas dificuldades. Foi explicitado 

na discussão que a equipe de TI muitas vezes não compreende os valores da 

pessoa. O que dificulta o aprendizado e o entendimento dos reais benefícios da 

tecnologia utilizada. 

 F10. Impacto da mudança de Governo por causa das eleições 

Como as eleições é algo inevitável e que ocorre periodicamente, foi 

discutido a importância de: 

 Ter uma equipe interna responsável pela iniciativa de BPM para ter 

massa crítica e desenvolver competências entre os clientes internos; 

 Ter gerentes intermediários com papéis e responsabilidades bem 

definidas na iniciativa, pois os diretores e os secretários geralmente 

mudam após as eleições; 
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 Determinar marcos dos projetos durante cada gestão de governo 

para diminuir o impacto dessa mudança. Pois quando o projeto 

ultrapassa a gestão, torna-se mais difícil dar continuidade com a 

mesma prioridade que a gestão anterior. 

F11. Impacto das leis, normas e regulamentações internas na 

iniciativa de BPM 

Um participante citou o seguinte: “Setor privado diz somente o que 

você não pode fazer, no público diz o que você deve fazer. Isto é um 

diferencial”. Esse diferencial é visto muitas vezes como algo negativo, que atrasa 

os projetos e causa retrabalhos.  

Neste fator, os participantes julgaram que a relação da equipe de 

processos com o setor jurídico é primordial para que certos projetos sejam 

realizados de forma rápida evitando atrasos desnecessários. Para a iniciativa de 

BPM lidar com esse fator, é preciso: 

 Mapear quais normas afetam os processos e traçar um plano de 

como aquilo deve ser modificado. Para isso, é necessário uma 

atuação forte do patrocinador para convencer o jurídico, que 

geralmente são pessoas mais conservadoras e a modificarem as 

etapas dos processos com a intenção de agilizá-los. 

F12. Insegurança dos clientes internos por falhas de outros 

projetos de melhoria 

No setor público existem pessoas que estão em seus cargos há bastante 

tempo e por isso vivenciaram diversos projetos de melhoria. No entanto, muitos 

desses projetos fracassaram, foram descontinuados ou não atingiram os 

objetivos esperados. Dessa forma, para evitar uma insegurança natural desses 

servidores públicos e pensamentos como “eu já vi esse filme”, segue abaixo 

algumas alternativas: 

 Usar lições aprendidas nos próximos projetos. Caso haja falhas, é 

preciso investigar o problema, explicar o porquê ele ocorreu e 

estabelecer técnicas para contorná-lo; 

 Selecionar pessoas mais motivadas para atuar como multiplicador 

da iniciativa de BPM; 
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 Apresentar a evolução da iniciativa e os resultados periódicos a 

todos os envolvidos; 

“Atacar as vitórias fáceis”. Começar o projeto com algo simples de ser 

executado para colher resultados mais rápidos. 

F13. Priorização dos Clientes Internos para com a Iniciativa 

de BPM 

Para atrair os clientes internos e fazê-los de instrumentos a fim de 

agregar valor à iniciativa de BPM, os especialistas forneceram as seguintes 

sugestões: 

 Atuação do patrocinador com estratégias de sensibilização. Ele 

precisa saber que a não ação dele vai impactar negativamente no 

projeto. O patrocinador deve ter ciência que as pessoas precisam 

estar alocadas em seus devidos papéis e responsabilidades; 

 Demonstrar os benefícios que está por vir através da iniciativa de 

BPM; 

 Estabelecer sistema de recompensas. Os clientes internos precisam 

se sentir premiados ou cobrados de acordo com os objetivos 

traçados; 

 Informar aos clientes internos quais são as prioridades da gestão e 

interligá-las com os processos de negócio que estão sendo 

trabalhados pela iniciativa. Da mesma forma, os processos que vão 

ser automatizados precisam estar alinhados com a prioridade do 

governo. 

F14. Recursos e infraestrutura tecnológica que auxiliam a 

iniciativa de BPM 

A forma de gerenciamento deste fator é simples, mas merece a devida 

atenção para não ocorrer problemas durante a iniciativa de BPM. Para gerenciá-

lo, os especialistas recomendam: 

 Identificar desde a fase de planejamento os recursos tecnológicos e 

sua demanda como requisitos da iniciativa. Esses recursos podem 

englobar desde recursos básicos como computadores e internet até 

serviços de integração entre sistemas. 
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F15. Rotatividade de pessoal terceirizado ou contratado 

Para lidar com esse fator, é preciso: 

  Haver uma equipe interna focada nos objetivos da iniciativa de 

BPM. Isso está relacionado ao que foi mencionado no fator F4 

quanto ao estabelecer na organização um núcleo interno capaz de 

manter a massa crítica do que acontece nos projetos e ser 

responsável por transmitir as informações corretamente para os 

novos terceirizados ou contratados; 

 Haver controle de documentação da iniciativa.  

Do ponto de vista da terceirização, que até certo ponto é considerado 

favorável por estar incluindo pessoas nos projetos que teoricamente são 

profissionais em determinada área. Através das atividades e fases que o ciclo de 

BPM proporciona, as documentações precisam ser gerenciadas, analisadas e 

repassadas para as pessoas participantes da iniciativa para haver um 

alinhamento sobre o seu andamento. A partir disso, será possível herdar o 

conhecimento ao longo da iniciativa. Independentemente quem entra ou sai, a 

busca pela documentação deve focar na perda mínima de conhecimento. 
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4.4. SÍNTESE DO CAPÍTULO 

Este capítulo teve como propósito demonstrar as informações resultantes dos 

dados oriundos dos estudos de caso, do questionário de avaliação e da discussão 

com especialistas. Visando uma melhor apresentação, foi definida uma seção 

para cada etapa do estudo empírico e nela foram apresentados os resultados dos 

processos de coleta e análise dos dados com foco no problema e nos objetivos da 

pesquisa. 

A Seção 4.1 apresentou os resultados provenientes dos Estudos de Caso 

I e II. O Estudo de Caso I teve uma característica mais exploratória no sentido 

de identificar como as iniciativas de BPM que estavam sendo executadas em 

organizações do Governo Estadual de Pernambuco e relacionar os FCS 

encontrados com os já descritos na literatura. Foram abordadas 4 organizações 

de campo de atuações distintas, onde 20 pessoas participaram como 

entrevistados.  

Já o Estudo de Caso II foi conduzido já com a premissa de que haveria 

FCS específicos do setor público e com possibilidades de encontrar novos 

fatores. Foram abordadas 3 organizações, uma da esfera Municipal, uma 

Estadual e outra Federal. Sendo que a estadual foi a mesma abordada no 

primeiro estudo de caso, mas com pessoas diferentes. Participaram deste 

segundo estudo de caso 11 pessoas. Após a coleta dos dados, foi possível obter 

um conjunto de 15 FCS devidamente evidenciados, descritos e que retrata 

alguns fatores específicos do setor público que não haviam sido encontrados na 

revisão da literatura. 

A Seção 4.2 apresentou os resultados do questionário que avaliou a 

influência dos FCS obtidos nos estudos de caso. Com base em seu planejamento, 

as etapas descritas foram: definição, projeto, implementação, execução, análise 

e resultados. A população-alvo foi formada por pessoas que já participaram de 

iniciativas de BPM no setor público. O questionário foi construído numa 

ferramenta on-line e disponibilizado na internet através de grupos de discussão, 

lista de e-mails da SBC, contatos pessoais e profissionais. Foram obtidas ao todo 

50 respostas relevantes distribuídas entre 11 estados brasileiros, com 

participação significativa para PE, DF, SP e RJ. 
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Foi considerado bem dividido o número de participantes das esferas 

municipal, estadual, federal e consultoria. Ao analisar o papel dos respondentes 

nas iniciativas, o analista de processos foi o que obteve maior número de votos. 

Fato que foi corroborado pela participação dos consultores. Por outro lado, o 

patrocinador obteve o menor número de votos. Com relação às atividades que 

estão presentes no ciclo de vida das iniciativas de BPM, foi evidenciado que a 

modelagem e a análise dos processos são as mais realizadas. No entanto, a 

execução e melhoria dos processos são as menos realizadas. Os fatores postos 

em avaliação tiveram, em sua maioria, uma influência mais positiva do que 

negativa. A partir da votação de cada fator, foram discutidos alguns pontos 

considerados relevantes para a pesquisa. 

Por fim, a Seção 4.3 apresentou a execução da discussão com os 

especialistas que teve por objetivo obter estratégias para gerenciar os FCS 

encontrados na pesquisa. Com a participação de 5 especialistas e com duração 

de 1 hora e 48 minutos foi possível abordar todos os FCS de forma sucinta e 

objetiva. Com essas informações, os responsáveis por conduzir iniciativas de 

BPM no setor público podem avaliar a necessidade ou não da implementação 

destas estratégias. Como também utilizá-las como fonte para trabalhos futuros. 
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5. CONCLUSÕES 

 
Conclusões 

 

 

 

 

“Não devemos ter medo dos confrontos. Até os 

planetas se chocam e do caos nascem as estrelas.” 

  Charles Chaplin (1889-1977) 

 

A identificação dos fatores críticos de sucesso em iniciativas de BPM é um tema 

que, apesar de ter sua importância devidamente reconhecida pela academia e 

indústria, ainda encontra-se em evolução. Isso é mais evidente quando aplicado 

em domínios específicos. Como por exemplo, o setor público, foco desta 

pesquisa. Devido às altas taxas de falhas e do crescente investimento de 

organizações públicas em iniciativas de BPM, aumenta-se também a 

preocupação sobre quais fatores merecem mais atenção para alcançar os 

objetivos da iniciativa de forma planejada.  

Nesse contexto, a partir da análise das iniciativas de BPM do setor 

público, o objetivo principal desta pesquisa foi identificar quais fatores são 

críticos para o sucesso dessas iniciativas. Para tanto, foi realizado dois estudos 

de casos múltiplos. O primeiro envolvendo quatro organizações da esfera 

estadual e o segundo com três organizações, sendo uma federal, uma estadual e 

outra municipal. Com base nisso, foi extraída uma lista de FCS e aplicado um 

questionário, que contou com participantes de 11 estados brasileiros, a fim de 

conhecer se a influência de cada FCS na iniciativa era positiva ou negativa de 

acordo com a experiência dos respondentes. 

A partir desse estudo empírico foi possível obter um conjunto de FCS 

em iniciativas de BPM. Como o enfoque foi no setor público, foram encontrados 

fatores além daqueles já identificados na literatura. Dessa forma, esta pesquisa 

foi capaz de alcançar o objetivo principal e apontar também como resultado 

fatores críticos de sucesso específicos para iniciativas de BPM do setor público. 

5 
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Além do objetivo principal, os objetivos definidos como específicos 

também foram todos alcançados na pesquisa. Primeiramente, o (Obj. 1) – 

Investigar quais fatores críticos de sucesso em iniciativas de BPM 

estão descritos na literatura – foi alcançado através do resultado da 

revisão ad-hoc da literatura em que extraiu-se um conjunto dos FCS mais 

evidenciados. Após realizar os dois estudos de caso e o questionário de 

avaliação, o (Obj. 2) – Investigar quais fatores críticos de sucesso 

estão presentes em iniciativas de BPM do setor público através de 

estudos de caso e questionário de avaliação - foi também alcançado. A 

partir desse resultado, foi feita uma análise com o intuito de relacionar os FCS 

encontrados no setor público e na literatura. O que possibilitou alcançar o (Obj. 

3) – Relacionar os fatores críticos de sucesso das iniciativas de BPM 

descritos na literatura e no setor público. Nessa relação, foram 

identificados fatores específicos no setor público que não constava na literatura. 

Por fim, o (Obj. 4) – Formular estratégias para gerenciar cada fator 

crítico de sucesso encontrado no setor público com base na opinião 

de especialistas – foi alcançado através da realização de uma discussão com 

especialistas a fim de obter sugestões de como gerenciar estes fatores que foram 

encontrados durante a pesquisa.  

Ao somar os envolvidos nos dos dois estudos de caso, no questionário 

de avaliação e na discussão com especialistas, resulta-se em 86 participantes 

que contribuíram diretamente para os resultados desta pesquisa. Por se tratar 

de uma pesquisa com dados e resultados de característica mais qualitativa, este 

número é considerado relevante pelo autor quando comparado com outras 

pesquisas do mesmo gênero. Dessa maneira, pode-se afirmar que as principais 

contribuições desta pesquisa foram: 

 O próprio desenvolvimento da pesquisa composto pela seleção do 

referencial teórico, metodologia, massa de dados e o relatório das 

análises; 

 Uma compilação de seis organizações públicas de diferentes esferas de 

governo que estão com iniciativas de BPM, que poderá servir como 

referencial para pesquisas futuras em gestão de processos com ênfase 

no setor público; 
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 O questionário definido para mensuração da influência dos FCS nas 

iniciativas de BPM segundo as experiências dos respondentes no setor 

público. A abrangência desse meio foi considerada relevante devido a 

grande quantidade de participantes e de estados brasileiros envolvidos; 

 Uma lista de FCS em iniciativas de BPM. O foco no setor público 

permitiu incluir alguns fatores específicos desse contexto que não 

haviam sidos evidenciados na literatura; 

 Um conjunto de estratégias fornecidas por especialistas para gerenciar 

cada FCS encontrado na pesquisa. Já que para um bom gerenciamento 

dos processos de negócio não basta apenas identificar, é preciso 

gerenciá-los de maneira correta para aumentar as chances de sucesso. 

5.1. LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

Apesar de todo rigor metodológico planejado e apresentado, esta pesquisa teve 

também algumas limitações. Diferentemente da Seção 3.7, que apresenta as 

limitações dos métodos, esta seção descreve as limitações encontradas ao longo 

da pesquisa. A principal delas relaciona-se com a quantidade de organizações 

públicas pesquisadas nos dois estudos de caso. Fato que põe em dúvida quanto à 

significância sobre a população total de organizações públicas brasileiras que 

possuem iniciativas de BPM. Por não contar com nenhuma fonte de 

informações com dados confiáveis acerca da população, os resultados aqui 

consideram apenas as organizações pesquisadas.  

Embora tenha sido aplicado um questionário que envolveu um número 

maior de participantes, não é possível generalizar os resultados desta pesquisa 

para todas as organizações do setor público que tenham iniciativas de BPM. A 

seguir são descritas outras limitações encontradas: 

 Baixa disponibilidade de trabalhos semelhantes com foco no setor 

público; 

 Ausência de outros pesquisadores nessa área com objetivos semelhantes 

para discutir os resultados; 

 Pouca experiência do autor em pesquisa acadêmica ao iniciar o 

mestrado. Mesmo com um alto esforço do autor e as contribuições de 

sua orientadora que colaboraram para diminuir a curva de 

aprendizagem ao longo da pesquisa, existe a possibilidade de ter havido 
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um baixo aproveitamento na análise da grande massa de dados 

coletada; 

 A aplicabilidade das sugestões fornecidas pelos especialistas para 

gerenciar os FCS em iniciativas de BPM não foi cientificamente testada 

nesta pesquisa, ou seja, não se realizaram experimentos para colocar em 

efetivo uso pelas organizações as sugestões propostas. Esta é uma 

limitação do estudo, mas por outro lado, também é uma oportunidade 

para a expansão da pesquisa sobre este campo de conhecimento. 

As afirmativas feitas sobre os resultados desta pesquisa consideraram 

que há limites para generalizações cientificamente válidas. Nesse aspecto, cabe 

ressaltar que as proposições para terem validade científica devem ter seus 

limites de generalização estabelecidos. Esta dissertação deve ser entendida 

considerando que a metodologia empregada considera prioritariamente a 

revisão ad-hoc da literatura, a realização de dois estudos de casos múltiplos, 

aplicação de um questionário de avaliação com profissionais e um Grupo Focal 

com especialistas que já vivenciaram iniciativas de BPM no setor público. A 

respeito dos métodos utilizados nesta pesquisa, seguem algumas considerações: 

 A revisão da literatura não teve um método sistemático de busca. Assim, 

torna-se impossível afirmar que todo acervo de fontes sobre o tema foi 

pesquisado. No entanto, foram consultados os principais livros, 

periódicos, jornais nacionais e internacionais, além das referências dos 

próprios trabalhos considerados relevantes.  Mesmo que tenha havido 

algumas publicações que não foram consultadas, a revisão da literatura 

realizada pareceu ser satisfatória para alcançar um dos objetivos do 

trabalho (Obj. 1); 

 A participação dos envolvidos nos estudos de caso foi considerada 

relevante, pois foi possível obter dados qualitativos de diferentes perfis 

que estavam atuando numa mesma iniciativa de BPM. As 

generalizações sobre os FCS encontrados nestes estudos de caso devem 

considerar que houve 27 participantes de 6 organizações públicas das 

esferas Municipal, Estadual e Federal; 

 Os profissionais participantes do questionário de avaliação tiveram 

especial contribuição por evidenciarem a crescente abrangência das 
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iniciativas de BPM em organizações públicas. Para efeitos de 

generalização, o questionário obteve um total de 50 participantes de 11 

Estados brasileiros distribuídos entre todas as esferas de governo e 

consultoria privada, além de estarem dentro dos perfis desejados. Estes 

participantes também foram importantes para coletar uma visão prática 

da influência dos FCS nas iniciativas de BPM; 

 O Grupo Focal, caracterizado como uma discussão, continha 

especialistas que dominavam o tema com aplicação no setor público, 

mas foi percebido durante sua execução que alguns integrantes 

detinham mais conhecimentos específicos sobre alguns FCS. Isto 

reforça a multidisciplinariedade e dificuldade que a academia e a 

indústria têm para lidar com o tema. Certamente, há profissionais que 

poderiam contribuir para ampliar as sugestões de gerenciamento dos 

FCS. Em síntese, os especialistas contribuíram com uma visão empírica 

baseada em suas experiências sobre como lidar com os fatores que são 

críticos ao sucesso da iniciativa de BPM. 

5.2.  RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Apesar de uma pesquisa científica alcançar todos os objetivos que se propôs em 

seu planejamento, sempre haverá a possibilidade do autor sugerir 

oportunidades que visem complementar os resultados encontrados. Nesse 

contexto, a seguir são propostos alguns direcionamentos para novas pesquisas 

que puderam ser identificados a partir desse estudo: 

 Desenvolvimento de uma pesquisa empírica ampla para validar os FCS 

encontrados nesta pesquisa. Para isso, pode-se utilizar o protocolo dos 

estudos de caso elaborado nesta pesquisa para replicação de novos 

trabalhos no setor público a fim de comparar os resultados, identificar 

novos FCS e tentar cada vez mais generalizá-los; 

 Desenvolver um guia prático de gestão de processos de negócio voltado 

para organizações públicas utilizando os resultados desta pesquisa. 

Entende-se a necessidade de explicitar as tarefas a serem 

desempenhadas, a metodologia de implantação, os papéis e 

responsabilidades, etc. Mas considera-se igualmente importante a 

identificação e gerenciamento dos FCS nas iniciativas de BPM; 
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 Investigar através de experimentos ou pesquisa-ação as estratégias 

sugeridas pelos especialistas para gerenciar os FCS em iniciativas de 

BPM no setor público. Para isso se faz necessário que um conjunto de 

organizações internalize estas estratégias e que os pesquisadores 

possam acompanhar esta internalização para entender sua aplicação e 

realizar ajustes e melhorias; 

 Este estudo tem atenção para “quais” são os FCS em iniciativas de BPM. 

Dessa forma, existe também a necessidade de estudos sobre “quem deve 

fazer o quê” para que os fatores críticos sejam gerenciados. Isto implica 

em estudos sobre governança de processos e formas de negociar como 

os processos devem ser projetados e geridos no dia-a-dia 

organizacional. 
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APÊNDICE A 

Protocolo dos Estudos de Caso 

1. Visão Geral 

A busca constante pelo alcance dos objetivos estratégicos tem gerado nas 

organizações uma preocupação em aperfeiçoar continuamente seus processos 

de negócio. Com a operacionalização das técnicas e conceitos da abordagem de 

Gerenciamento de Processos de Negócio (em inglês: Business Process 

Management - BPM), torna-se possível tanto o alinhamento de visão entre as 

áreas estratégicas e as funcionais quanto à capacidade das organizações serem 

aptas a responder as mudanças do ambiente externo. 

No contexto do setor público, as práticas da gestão de processos focam 

principalmente na melhoria da eficiência, eficácia e transparência de seus serviços. 

Diferentemente de organizações privadas que priorizam o lucro, o setor público tem 

suas principais preocupações voltadas à busca da excelência no atendimento aos 

cidadãos, a um menor custo possível. 

A gestão de processos desde 1980 tem sido um tópico bastante discutido 

em centros de pesquisas nas áreas de TI e administração, bem como na 

indústria. Observa-se através de estudos (KO,et al., 2009; ORACLE, 2008) um 

crescimento contínuo de implantações em nível global. No entanto, de acordo 

com Trkman (2010) ainda é relativamente alto o número de iniciativas que 

falham ou que não alcançam o resultado esperado. Visando explicitar os 

motivos dessas falhas, vários pesquisadores buscaram identificar os fatores 

genéricos que são críticos para o sucesso em iniciativas de gestão de processos, 

sendo o grande foco no setor privado.  

Pelo fato de haver uma atenção muito maior de pesquisas no setor 

privado comparado com o setor público (HOUY, FETTKE e LOOS, 2010), 

principalmente no cenário brasileiro, esse trabalho tem como objetivo principal 

tentar responder a seguinte questão: Quais são os Fatores Críticos de Sucesso 

em iniciativas de BPM no Setor Público? 
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O escopo desta pesquisa envolve organizações que pretendem em suas 

iniciativas otimizar seus processos de negócio a fim de alcançar pelo menos um 

dos seguintes objetivos: 

 Prestar melhores serviços aos cidadãos ou servidores públicos; 

 Promover integração entre os servidores públicos na realização das 

tarefas;  

 Diminuir o tempo de execução das atividades; 

 Diminuir o custo financeiro demandado nas atividades; 

 Implantar softwares corporativos. 

Com base nisso, procurou-se abranger nesta pesquisa organizações das 

três esferas do setor público, pois almeja-se obter um conjunto maior de 

evidências sobre quais fatores merecem mais atenção quando se deseja realizar 

iniciativas de BPM no setor público. Nas iniciativas, as pessoas-chave deste 

estudo deverão exercer tarefas que correspondem aos seguintes níveis 

organizacionais e funções (cargos): 

 Estratégico 
• Patrocinador 

 Tático 
• Líder BPM 
• Consultor BPM 

 Operacional 
• Analista de Processos 
• Consultor BPM 
• Cliente Interno 

A Figura 1 representa um esquema meramente ilustrativo sobre como 

cada cargo está relacionado com o seu respectivo nível organizacional. Já que na 

prática das organizações pode haver situações diferentes a esta apresentada. 
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Figura 1. Níveis Organizacionais 

O nível Estratégico é composto por pessoas que planejam objetivos e 

metas no nível mais alto da cadeia de valor (PORTER, 1989). São objetivos que 

giram em torno das necessidades dos clientes finais e da estratégia de negócio 

da organização. O Patrocinador é aquele indivíduo que está investindo de 

alguma forma na iniciativa de gestão de processos. Seja com recursos 

financeiros, pessoais ou políticos. 

O nível Tático tem como meta primordial traduzir as decisões 

estratégicas em ações a serem empreendidas pelos diversos setores da 

organização. O Líder BPM, que pode ser simultaneamente o patrocinador da 

iniciativa, é responsável direto pelo sucesso da iniciativa de gestão de processos. 

Nesse aspecto, ele poderá acompanhar todo o andamento do projeto, facilitar a 

entrada dos analistas de processos nas áreas operacionais da organização, e 

assim por diante.  O Consultor BPM irá atuar em alguma área específica da 

iniciativa quando a organização não tiver conhecimento ou infraestrutura 

suficiente para executar alguma tarefa. Com isso, dependendo da necessidade 

da organização, o Consultor pode atuar tanto no nível tático, como também no 

nível Operacional.  

Por fim, o nível Operacional realiza atividades com base no que foi 

planejado no nível tático a fim de alcançar os objetivos estratégicos. Numa 

iniciativa de BPM, as principais atividades de um Analista de Processos devem 

estar compreendidas em modelar, analisar, desenhar e melhorar os processos 

de negócio da organização. O Cliente Interno é constituído por qualquer 
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servidor público ou terceirizado que desempenhe algum papel que seja afetado 

direta ou indiretamente pela iniciativa e que não estejam inclusos no nível 

estratégico ou tático. 

Segue no Quadro, o resumo do objetivo geral dos estudos de caso. 

Analisar Iniciativas de gestão de processos de negócio no setor público; 

Com a proposta de 
Identificar fatores que são críticos para o sucesso dessas 

iniciativas; 

A partir do ponto de 

vista 

Dos patrocinadores, líderes, analistas de processos, clientes da 

iniciativa e consultores externos; 

No seguinte contexto 
Organizações do setor público que possuem iniciativas de gestão 

de processos de negócio. 

Quadro 1. Objetivo da Pesquisa 

2. Procedimentos de Campo 

Yin (2001) recomenda que um estudo de caso utilize várias fontes de evidências, 

o que denomina-se de triangulação, pois aumentam as chances das conclusões 

se tornarem mais convincentes e acuradas. A abordagem de triangulação de 

métodos foi adotada nesta pesquisa com a intenção de limitar os efeitos de 

interpretação de uma única fonte, além de aumentar a qualidade da pesquisa e 

reduzir as ameaças a sua validade. 

As evidências foram coletadas por meio de entrevistas semiestruturadas 

abrangendo pelo menos quatro pessoas de cada organização a fim de obter 

informações mais detalhadas referentes à experiência de cada um dos papéis 

descritos na seção anterior. Pelo fato de o Consultor BPM poder atuar tanto no 

nível Tático como no nível Operacional, será levado em consideração o papel 

que ele exerce na iniciativa. 

Anteriormente às entrevistas, os participantes serão contatados por e-

mail ou telefone, com um convite para participar da pesquisa que irá conter um 

roteiro básico das questões principais, prevendo um tempo de 40 minutos para 

os participantes que fazem parte dos níveis estratégico e tático, e 30 minutos 

para o nível operacional. Os participantes serão estimulados a falar o mais 

livremente possível sobre as questões com o compromisso de não serem 

identificados como indivíduos, nem suas empresas. 
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O Estudo de Caso I está previsto para o fim do segundo semestre de 

2010 e o Estudo de Caso II para o fim do primeiro semestre de 2011. Será 

realizado primeiramente um caso-piloto, no qual Yin (2001) recomenda que 

seja escolhido por conveniência de acessibilidade e que seja possível realizar 

todo o conjunto de perguntas relevantes para o estudo. Esse caso-piloto será 

realizado numa instituição do Governo Estadual de Pernambuco responsável 

por propor e prover soluções integradoras de meios, métodos e competências, 

com o uso intensivo e adequado da Tecnologia da Informação. Esse caso foi 

escolhido pelo fato de obter experiências em iniciativas de BPM tanto 

internamente quanto em outras instituições públicas atuando principalmente 

como um Consultor BPM. 

Após a realização do estudo de caso piloto, espera-se observar pontos de 

melhoria tanto nos planos de coleta de dados quanto aos procedimentos que 

devem ser seguidos na pesquisa. Ressalta-se que a transcrição e a análise irão 

ocorrer simultaneamente entre os estudos de caso, pois essa estratégia permite 

auxiliar na melhoria das questões das entrevistas pelo fato de possibilitar 

descobertas ao longo dos casos múltiplos. 

3. Roteiros das Entrevistas 

As entrevistas serão realizadas de acordo com as questões descritas nos roteiros 

a seguir, que depois servirão de fonte para averiguar relação dos fatores críticos 

de sucesso entre os casos. Cada roteiro deve ser aplicado ao participante que 

atua em papéis referentes ao nível organizacional mais adequado a fim de obter 

respostas com mais qualidade de conteúdo. 

 Roteiro para o Nível Estratégico 

Questões Principais Questões Secundárias 

1. Quais são os objetivos da 
iniciativa? 

1.1. Quando as iniciativas começaram? 
1.2. Qual foi a motivação desta iniciativa? 

2. Qual a abrangência da 
iniciativa? 

2.1. Quais (quantas) áreas a iniciativa 
abrange? 
2.2. Quais (quantos) processos? 
2.3. Como agem os colaboradores da 
iniciativa? 
2.4. Como a equipe de processos está 
estruturada organizacionalmente? (Existe 
alguma unidade organizacional responsável 
pela implantação da gestão por processos?) 

3. Quais barreiras e facilitadores 3.1. Como as barreiras foram tratadas? 
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foram encontrados até o 
momento? 

3.2. Fatores humanos? 
3.3. Fatores tecnológicos? 
3.4. Fatores culturais? 
3.5. Fatores estratégicos? 

4. Quais os padrões metodológicos 
utilizados na iniciativa? 

4.1. Quais os principais artefatos 
(diagramas, manuais, normas e outros 
documentos de processo) que são produzidos? 
4.2. Quais são as ferramentas (de software 
ou não) utilizadas para produzir e manter 
esses artefatos? 

5. Como é o gerenciamento e 
controle da iniciativa? 

5.1. Quem participa das decisões?  
5.2. Como é a difusão de informações do 
programa? 
5.3. Como descreve o seu papel e 
responsabilidades nessa iniciativa? 

6. Se fosse recomeçar a experiência 
faria algo de diferente? O que? 

 

 Roteiro para o Nível Tático 

Questões Principais Questões Secundárias 

1. Quais são os objetivos da 
iniciativa? 

1.1. Quando as iniciativas começaram? 
1.2. Qual foi a motivação desta iniciativa? 

2. Qual a abrangência da 
iniciativa? 

2.1. Quais (quantas) áreas você atua? 
2.2. Em quais (quantos) processos?  

3. Quais barreiras e facilitadores 
foram encontrados até o 
momento? 

3.1. Fatores humanos? 
3.2. Fatores tecnológicos? 
3.3. Fatores culturais? 
3.4. Fatores estratégicos? 

4. Quais os padrões metodológicos 
utilizados na iniciativa? 

4.1. Quais os principais artefatos 
(diagramas, manuais, normas e outros 
documentos de processo) que você produz? 
4.2. Quais são as ferramentas (de software 
ou não) utilizadas para produzir e manter 
esses artefatos? 

5. Como é o gerenciamento e 
controle da iniciativa? 

5.1. Você participa das decisões?  
5.2. Existe algum guia/modelo formal que é 
seguido?  
5.3. Como é a difusão de informações do 
programa? 
5.4. Como descreve o seu papel e 
responsabilidades nessa iniciativa? 

 Roteiro para o Nível Operacional 

Questões Principais Questões Secundárias 

1. Quais são os objetivos da 
iniciativa? 

1.1. Qual o seu papel na iniciativa? 
1.2. Descreva suas atividades na iniciativa? 

2. Quais barreiras e facilitadores 
foram encontrados até o 
momento? 

2.1. Fatores humanos? 
2.2. Fatores tecnológicos? 
2.3. Fatores culturais? 
2.4. Fatores estratégicos? 
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3. Quais os padrões metodológicos 
utilizados na iniciativa? 

3.1. Quais os principais artefatos 
(diagramas, manuais, normas e outros 
documentos de processo) que você produz? 
3.2. Quais são as ferramentas (de software 
ou não) utilizadas para produzir e manter 
esses artefatos? 

4. Procedimento de Análise dos Dados 

Os estudos de caso que serão executados têm em sua essência uma natureza 

qualitativa que foca principalmente na análise das experiências dos 

participantes. Para este fim, Merriam (1998) sugere utilizar dados descritivos, 

derivados de entrevistas, documentações e anotações pessoais de 

comportamentos observados. 

Para Flick (2004), numa pesquisa qualitativa podem ser usados 

procedimentos e técnicas aprimoradas para a interpretação do texto, seja por 

análise de documentos ou entrevistas transcritas. A interpretação de textos pode 

buscar duas metas opostas. Uma é a revelação, exposição ou contextualização de 

enunciados no texto, a qual normalmente leva a um aumento do material 

textual. E a outra visa à redução do texto original através de paráfrase, resumo 

ou categorização. 

O procedimento utilizado nos dois estudos de caso foi análise 

qualitativa do conteúdo. A análise do conteúdo é um dos procedimentos 

clássicos para analisar o material textual, desde produtos da mídia até dados de 

entrevista. Um de seus aspectos essenciais é o emprego de categorias. As 

categorias são trazidas para o material coletado e não necessariamente 

desenvolvidas a partir deste, embora sejam repetidas vezes comparadas a esse 

material e, se necessário, modificadas. Diferente de outros procedimentos, o 

objetivo deste é reduzir o material coletado (FLICK, 2004). 

Este procedimento de análise consiste de seis etapas, as quais estão 

descritas a seguir: 

7. Definir o material, selecionar as entrevistas; 

8. Analisar a situação da coleta de dados. Como o material foi 

produzido? Quem participou dessa produção? Quem estava presente 

nas entrevistas? 
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9. Caracterizar formalmente o material. Como foi documentado o 

material – gravação ou protocolo? Como foi editado – influência da 

transcrição sobre os textos? 

10. Direcionar a análise para os textos selecionados e o que de fato se 

espera interpretar com eles; 

11. Definir a técnica analítica que melhor aborda a teoria. Foi escolhida a 

técnica de abreviação de análise de conteúdo. Consiste em, primeiro 

o material é parafraseado; segundo, as paráfrases semelhantes são 

resumidas em um nível maior de abstração; 

12. Definir as unidades analíticas. Define qual o menor elemento de 

material que é possível analisar e ser enquadrada em uma categoria. 

Após a análise e classificação dos dados, estão previstos para a próxima 

etapa da pesquisa a elaboração e aplicação de um questionário de avaliação. 

Este será derivado do resultado obtido nos estudos de caso e irá abranger um 

número maior de participantes com a finalidade principal de avaliar a influência 

do conjunto de FCS em iniciativas de BPM.  

E em seguida, está prevista uma discussão com especialistas com o intuito de 

obter estratégias para gerenciar estes FCS.  Essa discussão utilizará o Grupo 

Focal como procedimento de coleta de dados, o qual permitirá uma troca de 

informações entre os participantes em tempo real. Segue na Figura 2 uma 

explanação dos métodos de coleta de dados utilizados para operacionalizar os 

objetivos da pesquisa. 

 
Figura 2. Métodos de Coleta de Dados da Pesquisa 
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APÊNDICE B 

Barreiras e Facilitadores das Iniciativas de BPM 

1. Quais barreiras/desafios foram encontrados em iniciativas de gestão de 

processos que você presenciou e não foi comentado na entrevista? 

 
Barreira/Desafio Descrição 

  

  

  

  

 
2. Quais facilitadores foram encontrados em iniciativas de gestão de processos 

que você presenciou e não foi comentado na entrevista? 

 

Facilitador Descrição 

  

  

  

  

 

Dicas de preenchimento: Na primeira coluna sugere-se dar um título 
chave para o fator facilitador ou barreira, e na segunda coluna 
expressar uma descrição mais detalhada possível sobre esse fator. 
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APÊNDICE C 

Questionário de Avaliação 
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APÊNDICE D 

Discussão sobre FCS em Iniciativas de BPM com 

Especialistas 

 

 

 

 

F1.  Apoio da alta administração 
_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

F2.  Burocracia e cultura do Setor Público 
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

F3.  Competências da equipe de processos 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

F4.  Composição da equipe de processos formada por pessoal interno 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

F5.  Comunicação entre a equipe de processos e os membros da 

organização 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

F6.  Conhecimento dos membros da organização a respeito dos 

conceitos em BPM 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

F7.  Conscientização dos benefícios e exigências da Gestão de Processos 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Quais estratégias podem ser tomadas para 
gerenciar estes FCS a fim de aumentar as 

chances de sucesso na iniciativa? 
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F8.  Direcionamento da organização para utilização apenas de Software 

Livre 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

F9.  Experiência dos membros da organização com ferramentas 

tecnológicas 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

F10.  Impacto da mudança de Governo por causa das eleições 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

F11. Impacto das leis, normas e regulamentações internas na iniciativa 

de BPM 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

F12.  Insegurança dos clientes internos por falhas de outros projetos de 

melhoria 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

F13.  Priorização dos Clientes Internos para com a Iniciativa de BPM 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

F14.  Recursos e infraestrutura tecnológica que auxiliam a iniciativa de 

BPM 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

F15.  Rotatividade de pessoal terceirizado ou contratado 

____________________________________________________

____________________________________________________ 




