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Resumo 

Esta pesquisa tem como objetivo principal investigar quais são os Fatores Críticos de 

Sucesso (FCS) em Iniciativas de Gestão de Processos de Negócio (Business Process 

Management – BPM) e quais são as recomendações para o gerenciamento dos mesmos. 

A identificação dos FCS em iniciativas de BPM é um tema bastante relevante tendo em 

vista o alto custo de tais projetos, a cobrança por transparência e efetividade dos 

resultados pelos patrocinadores, e o impacto que possuem na cultura organizacional. A 

falta de gerenciamento de tais aspectos pode influenciar o alto índice de falhas em 

projetos BPM. Diante desta motivação, para investigar esse campo de pesquisa foi 

executado um Mapeamento Sistemático (MS) da literatura, que identificou 31 estudos, 

dos quais 15 foram considerados relevantes. O MS revelou 19 fatores críticos e também 

identificou recomendações para o gerenciamento deles. São exemplos de fatores 

críticos: medição de desempenho, pessoas e empowerment e uso de sistemas de 

melhoria contínua. Através da análise dos resultados, é possível ter uma visão de quais 

fatores merecem atenção durante a implantação de iniciativas de BPM, além identificar 

possíveis estratégias para gerenciá-los. O número reduzido de estudos evidencia o 

tratamento ainda incipiente do assunto pela literatura de BPM, o que serve de estímulo à 

realização de trabalhos futuros abordando este tema, de forma empírica e teórica. 

 

Palavras-chave: Gestão de Processos de Negócio, Fatores Críticos de Sucesso, 

Gerenciamento. 

  



 
 

 

Abstract 

This research aims at investigating the Critical Success Factors (CSF) of Business 

Process Management (BPM) initiatives and provides a set of recommendations to 

manage them. The identification of CSF is a very relevant topic, considering the high 

cost of such projects, sponsors’ demands for transparency and efficacy of results, and 

the impact they have on organizational culture. The lack of management of such aspects 

can influence the high risk of failure in BPM projects. Based on this motivation, in 

order to investigate this research field, we performed a Systematic Mapping Study (SM) 

of the literature which identified 31 studies, from which 15 were considered relevant. 

The SM resulted in 19 critical success factors. It also identified a set of 

recommendations to manage them. The following are examples of critical factors: 

performance measurement, people and empowerment and the use of continuous 

improvement systems. By analyzing the results, it is possible to observe which factors 

deserve attention during the implementation of BPM initiatives, and identify possible 

strategies to manage them. The limited number of studies in this field shows the 

incipient treatment of the subject in the BPM literature, which should stimulate the 

conduction of new empirical and theoretical studies in this field. 

 Key-words: BPM, Critical Success Factors, Management 
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1 Introdução 

O conceito de BPM (Business Process Management) tem quase 100 anos 

(Shewhart, 1931). A ideia básica de processos de negócios e seu gerenciamento tem o 

objetivo de criar valor para o cliente através de atividades em uma organização 

(Hammer e Stanton, 1999) e de obedecer outras estratégias como a geração de retorno 

às partes envolvidas (Guha e Kettinger, 1993; Strnadl, 2006). O desenvolvimento de 

metodologias de processos começou na década de 70. Já durante os anos 90, foram 

introduzidos o gerenciamento e a reengenharia de processos de negócio.  

O gerenciamento de processos de negócio (BPM) tem sido alvo de debates há anos.  

Pesquisas de mercado apontavam que ele seria a prioridade do desenvolvimento em 

organizações até o ano de 2013 e que, posteriormente, o gerenciamento de mudanças 

tomaria a frente, mas o BPM viria em segundo lugar (Oracle 2008). Esta estimativa se 

concretizou e tem acontecido de forma prática, uma vez que a prioridade das empresas 

atualmente é o gerenciamento de mudanças. É importante ressaltar que ambos, BPM e 

gerenciamento de mudanças, podem ser vistos como iniciativas inter-relacionadas tendo 

em vista que o BPM é desenhado para mudar a estrutura das atividades da organização 

com o suporte de gerenciamento de mudança. 

Palmberg (2009) considera que até mesmo os praticantes de BPM têm diferentes 

perspectivas sobre o seu conceito real. “Business”, de acordo com ele, se refere à 

natureza de uma ação, que é para acumular riqueza através do trabalho de alguém. 

“Process” é descrito de diferentes formas dependendo do autor: entrada e saída, 

atividades inter-relacionadas, propósito ou valor para o consumidor, uso de recursos e 

repetitividade. 

Um aspecto importante para a gestão de processos é valorizar a diversidade, ou seja, 

estimular as pessoas envolvidas a realizarem tarefas de formas diferentes em detrimento 

da quantidade de tarefas executadas, para que melhores valores sejam alcançados. 

(Laamanen e Tinnila, 2009). 

O foco em BPM é mais no gerenciamento dos processos e garantia de que os 

processos sejam capazes de fornecer os benefícios que são importantes ao cliente. As 

organizações reconhecem o valor do BPM como uma forma de alcançar alinhamento 

estratégico e como um meio de criar e implementar estratégias de negócio 



14 
 

 
 

(Ariyachandra e Frolick, 2008). É importante ter consciência de que, apesar de a 

melhoria nos processos poder causar mudanças revolucionárias em uma organização, 

ela nunca deve ser descontrolada.  

Os fatores críticos de sucesso tem sido alvo de pesquisas recentes (Lee & Ahn, 

2008). Eles podem ser entendidos como um conjunto limitado de áreas nas quais os 

resultados, se satisfatórios, irão garantir performances bem sucedidas (Rockart, 1979). 

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. Trkman (2010) aponta que, apesar de sua comprovada importância, os 

fatores críticos de sucesso presentes na maioria dos estudos tem pouco embasamento 

teórico. Assim, há diversos problemas como impossibilidade de generalização, 

repetitividade, dedutibilidade e riscos de más interpretações durante a análise destes 

trabalhos. Diante disto, podemos concluir que uma padronização e categorização destes 

fatores críticos de sucesso seriam de extrema relevância uma vez que minimizariam tais 

problemas. 

Santos et al. (2012) afirmam que 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 ocorrerem atrasos ou falhas 

durante a iniciativa. 

Após essa breve introdução acerca de BPM e Fatores Críticos de Sucesso, as 

próximas seções deste capítulo apresentarão a motivação para a realização desta 

pesquisa de mestrado, as contribuições da pesquisa, os objetivos e a estrutura desta 

dissertação. 
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1.1 Motivações 

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. Sabemos que a área de gestão de processos é complexa 

enquanto campo de pesquisa e também de forma prática, uma vez que envolve desafios 

organizacionais, gerenciais, de informação e sociais.  

A motivação para realização deste trabalho vem de vários aspectos. 

Primeiramente, existem poucas pesquisas abordando os Fatores Críticos de Sucesso em 

Iniciativas de BPM e mesmo aquelas que o fazem, de acordo com Trkman (2010), 

carecem de embasamento teórico. Um outro aspecto é que  há uma grande probabilidade 

de iniciativas de BPM falharem a partir do momento em que decidimos implementá-las. 

Grover (1999) identificou que 7 em 10 projetos de melhorias em processos falharam no 

passado. Para Trkman (2010), 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 e a falta de comunicação e cooperação 

interdepartamental. 

Apesar da grande possibilidade de falhas em iniciativas de BPM, há fatores que 

quando conhecidos e bem administrados podem gerar impactos positivos no âmbito dos 

projetos e maximizar a chance do sucesso de forma planejada. Esses fatores têm sido 

alvos de estudos e são conhecidos na literatura como Fatores Críticos de Sucesso (FCS). 

 Num ambiente corporativo, FCS são definidos como um número limitado de 

áreas em que os resultados satisfatórios assegurarão um desempenho competitivo, 

aumentando as chanches de sucesso do indivíduo, departamento ou organização (Bullen 

e Rockart, 1981). Para esta dissertação, FCS são considerados aqueles pontos na 

iniciativa de BPM que merecem atenção para que aumentem as chances de alcançar o 

sucesso de 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 tratam, 

por exemplo, de melhoria de processos, relacionamento com clientes e cadeia de valor 

(Lee & Ahn, 2008). Para Trkman (2010), os trabalhos científicos ultimamente têm se 

preocupado bastante em descrever o que realmente significa gestão de processos, do que 
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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 sobre os fatores de 

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

1.2 Objetivos 

O objetivo desta dissertação é identificar Fatores Críticos de Sucesso em 

Iniciativas de BPM e elencar um conjunto de recomendações para gerenciar tais fatores 

através de um mapeamento sistemático (MS) da literatura. As seguintes questões de 

pesquisa serão investigadas pelo mapeamento sistemático: 

QP1 Quais são os Fatores Críticos de Sucesso em Iniciativas de BPM? 

QP2 Quais são as recomendações descritas na literatura para gerenciar os Fatores        

Críticos de Sucesso em Iniciativas de BPM? 

1.3 Estrutura da Dissertação 

A dissertação está estruturada da seguinte forma: 

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

básicos utilizados neste trabalho. Como parte deste capítulo, são trazidas definições 

e características da Gestão de Processos de Negócio, também são apresentados 

conceitos sobre o ciclo de vida BPM e Fatores Críticos de Sucesso (FCS). 

 

b) Capítulo 3: é descrito o método de pesquisa adotado neste trabalho. O capítulo 

descreve os seguintes passos: origens do mapeamento sistemático, etapas do 

mapeamento sistemático, questões de pesquisa, string de busca, critérios de 

inclusão e exclusão, fontes de busca, registro de resultados e análise dos dados. 

 

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

que foram apresentados os resultados do mapeamento sistemático e as repostas às 

questões de pesquisa. 

 

d) Capítulo 5: apresenta as considerações finais referentes aos objetivos atingidos do 

estudo, bem como suas contribuições, limitações, finalizando com recomendações 

para trabalhos futuros. 
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2 Revisão da Literatura 

Neste capítulo, são apresentados os principais conceitos sobre Gestão de Processo 

de Negócio (em inglês BPM) e os Fatores Críticos de Sucesso em iniciativas BPM 

presentes na literatura. Tais conceitos são fundamentais para possibilitar o entendimento 

dos resultados apresentados 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. Isso acontece entre setores e departamentos de uma organização, 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 produto e/ou 

serviço a um cliente através da utilização de abordagens com visão de processos de 

negócio. 

É preciso observar intrinsecamente a origem e as definições do termo processo 

para que possamos entender o conceito envolvido nessa abordagem. 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 diversos autores para chegar a um ponto convergente no que diz respeito à 

definição de processo.  

Segundo os dicionários Priberam
1
 e Michaelis

2
, 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 aponta processo como qualquer atividade, ou 

conjunto de atividades que toma uma entrada, e ao qual se adiciona valor e fornece uma 

saída em forma de produto e/ou serviço. 

Na tabelaTabela 1 1, são apresentadas as definições de “processo” encontradas 

durante a revisão da literatura. Vale salientar que o objetivo deste capítulo é apresentar 

conceitos de diferentes autores para que se possa obter um entendimento mais amplo. 

                                            
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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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.  

Tabela 1: Definições de Processo 

Apesar das definições serem de autores e anos distintos, pode-se observar que a 

ideia central de processo em organizações se baseia na sequência de atividades para 

atingir um objetivo final previamente definido. A definição adotada nesta dissertação 

para processo tem como base aquela citada por Paim (2007). Para corroborar essa 

questão, Caulliraux (1999) afirma que processo é um conjunto de atividades/funções 

estruturadas sequencialmente e 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; 
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 Por questões práticas relacionadas à capacidade de entendimento, eles devem 

ser representados hierarquicamente, ou seja, em níveis de abstração, com 

focos de apresentação, etc. 

Num ambiente organizacional, podem ser encontrados diferentes 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 apresentado na tabela 2. 

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 

Tabela 2: 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 de negócio bem 

como suas atividades essenciais com o foco no cliente e com o foco do cliente. 

Podemos garantir o foco no cliente através da organização do trabalho visando à 

entrega de um produto e/ou serviço a ele com a devida qualidade. No que concerne o 

foco do cliente, cabe à organização se colocar no papel deste para identificar possíveis 
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falhas, atrasos ou baixa qualidade na entrega do produto e/ou serviço requisitado 

(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 em um 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, em inglês BPM (Business Process 

Management). 

Para Gartner (2011), 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. A OMG (Object 

Management Group) considera que BPM é um conjunto de abordagens para apoiar a 

melhoria contínua e iterativa dos processos de negócio de uma organização (OMG, 

2010). De modo similar, Jeston e Nelis (2008) afirmam que BPM é “a realização dos 

objetivos de uma organização através da melhoria, gestão e controle de processos de 

negócio essenciais”. 

Segundo a 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 (2009) 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.  

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 tarefas 

sem a intervenção de um gerente ou diretor funcional. As atividades que compõem o 
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processo tornam-se mais eficientes em termos de tempo, custo e da satisfação do 

cliente, principalmente
3
.  

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

ao esforço de minimizar a subdivisão dos processos organizacionais. 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. 

Ao tentar modificar o modo de pensar e agir sobre suas atividades essenciais para 

um ambiente de gestão de processos, Paim (2007) ressalta que haverá alterações na 

estrutura organizacional e em outros elementos para que se priorizem 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 deve estar sempre atenta aos 

fatores que podem influenciar negativamente a condução de iniciativas de BPM.  

Como apontado por Trkman (2010), há altos índices de fracasso de iniciativas 

BPM. Grover (1999) aponta que a preocupação em identificar fatores e estabelecer 

estratégias para gerenciá-los pode ser considerada de extrema importância em qualquer 

iniciativa de BPM. 

 

                                            
3
 Essa passagem de tarefas num processo de negócio é também conhecida no ambiente organizacional 

como handoff. 
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2.1.1 Ciclo de Vida BPM 

As atividades envolvidas na Gestão de Processos de Negócios são cíclicas e 

podem ser classificadas em diferentes etapas.  

Há diversas propostas de modelos de aplicação de BPM em uma organização 

visando à orientação da prática em aplica-lo.  Devido ao fato de um considerável 

número de abordagens trazerem modelos cíclicos, fala-se em ciclo de vida de BPM.  

Uma revisão da literatura evidencia que o modelo de Harrington (1993) é o mais 

clássico e divide a Gestão de Processos em cinco fases: organizar para o 

aperfeiçoamento, entendimento dos processos, aperfeiçoamento, medição e controle e 

aperfeiçoamento contínuo.  Outro modelo, baseado neste supracitado, foi proposto por 

Müller (2003) e é composto de sete fases: preparação, estrutura organizacional, 

configuração, priorização, descrição, análise, melhoria e padronização. 

Smith e Fingar (2007) propuseram um ciclo de vida composto de oito etapas: 

descoberta, modelagem, distribuição, execução, interação, controle, otimização e análise 

do processo. Em 2009, Baldam et al. criaram um novo modelo integrado de ciclo de 

vida de BPM de quatro fases: planejamento, modelagem e otimização de processos, 

execução de processos e controle e análise de dados.  

Através da análise dos modelos propostos e citados nesta dissertação, é possível 

concluir que há convergência entre eles na sequencia de aplicação. Contudo, há 

variações concernentes à ênfase dada à cada etapa.  

De acordo com CBOK (2009), o ciclo de vida BPM descreve o curso de um 

processo de negócios típico, desde a fase de modelagem e desenho até seu refinamento, 

em um sistema de evolução contínua. As seguintes fases constituem este ciclo, como 

definido pelo CBOK. 
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Figura 1: Ciclo de Vida BPM 

Fonte: CBOK 2.0, 2009 

 

• Planejamento e Estratégia 

Neste modelo o ciclo de vida BPM começa com o desenvolvimento de um 

plano e uma estratégia dirigida a processos para uma organização. O plano inicia 

com o entendimento das estratégias e metas da organização desenhadas para 

assegurar uma proposição de valor atrativa para clientes. O plano fornece uma 

estrutura e direcionamento para o gerenciamento contínuo de processos centrados 

nos clientes. Estabelece fundação para uma abordagem BPM holística para 

assegurar o alinhamento com a estratégia organizacional e a integração de 

estratégia pessoas, processos e sistemas. 

• Análise do Processo 

A fase de análise incorpora um conjunto de metodologias como um meio 

para entender os processos atuais no contexto dos objetivos da empresa, bem 

como os objetivos desejados, avaliando a eficiência e eficácia dos processos de 
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negócios. Ela assimila informações a partir de um planejamento estratégico, 

modelos de processos, mensuração de desempenho, mudanças no ambiente 

externo e outros fatores no sentido de compreender os processos de negócios 

dentro do escopo da empresa. 

• Modelagem do Processo 

Esta fase permite que as pessoas compreendam, comuniquem, quantifiquem 

e gerenciem os principais componentes dos processos de negócios. Ela 

compreende a modelagem do processo, geração de modelos de processos, e é 

expressada em notações de modelagem de processos, além de sua documentação 

associada, isto é, a descrição textual dos diagramas de processos. Para empresas 

que são menos maduras em práticas de BPM, esta pode ser a primeira vez que o 

processo de negócios é documentado. Empresas mais maduras podem focar nos 

fatores ambientais, nuances e exceções no processo de negócios. 

• Desenho do Processo 

Esta fase foca no desenho do processo de negócio de forma intencional e 

cuidadosa, detalhando como o trabalho ocorre no sentido de entregar valor ao 

cliente. O desenho define o que a empresa espera do processo, respondendo 

perguntas tais como: o que é processo, quando ele ocorre, onde ocorre, quem 

executa e como é executado. Ele estabelece a forma através da qual recursos da 

empresa devem interagir com os processo internos e externos, planejando como 

processos de negócios funcionam e como eles devem ser avaliados e 

gerenciados. 

 

•  Execução do Processo 

Esta fase lida com a realização do fluxo definido na modelagem de processo. 

Ela é, assim, a finalização do desenho aprovado do processo de negócio em 

procedimentos documentados e fluxos de trabalho com suas políticas específicas 

e restrições. 
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• Desempenho do Processo 

O objetivo dessa fase é a mensuração continua e monitoração dos processos 

de negócios, fornecendo as informações necessárias para gerentes de processos 

ajustarem recursos para que possam alcançar objetivos do processo. O 

gerenciamento do desempenho dos processos de negócios fornecem informações 

chaves através de métricas relacionadas aos objetivos e valor para a empresa. 

• Transformação do Processo 

Esta fase vem naturalmente como a consequência da fase anterior, quando a 

análise dos resultados das informações de desempenho nas atividades de 

melhoria do processo, redesenho ou reengenharia. Assim, ela se refere aos 

desafios do gerenciamento de mudanças na empresa e está focada na otimização 

continua do processo. 

 

2.2 Fatores Críticos de Sucesso 

Diante da crescente complexidade do mundo empresarial, os gerentes têm 

percebido que precisam acessar as informações que são pertinentes a uma área de 

negócio particular. Uma abordagem para determinar precisamente quais informações 

são necessárias é a análise de Fatores Críticos de Sucesso. Ela foi introduzida pela 

primeira vez por Rockart (1979). Desde então, tem sido ativamente pesquisada e posta 

em prática por diversas empresas (Lee & Ahn, 2008). 

Miers (2006) afirma que é necessário encontrar um mecanismo neutro que não 

necessariamente favoreça uma determinada área em detrimento das outras. Ele ressalta 

que a identificação de FCS pode ser uma abordagem para alcançar esse objetivo. Uma 

vez que determinadas organizações podem ter mais de um objetivo é necessário 

escolher o mais importante e, então, desenvolver uma lista de fatores críticos que 

possibilitem alcançar o objetivo desejado. Se o objetivo desejado for financeiro, é 

imprescindível decidir quais fatores entregarão menor custo e resultarão em maior lucro. 

Se ele for a satisfação do cliente, deve-se criar uma lista de fatores críticos focando em 

seus objetivos. 
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Trkman (2010) define FCS como sendo um número limitado de áreas nas quais 

resultados satisfatórios promoverão um desempenho competitivo garantindo o sucesso 

do indivíduo, departamento ou organização. Esses fatores consistem em pontos chaves 

nos quais os passos precisam ser dados de forma correta para que os negócios atinjam 

os resultados esperados. 

Antes de investigar os FCS de forma adequada, faz-se necessário entender o 

conceito de sucesso em BPM. De acordo com Trkmann (2010), esta definição está 

ausente na literatura e, devido ao fato de BPM poder ser iniciado de várias formas, por 

várias razões e de a definição de sucesso variar de acordo com a referência adotada, este 

autor propõe uma definição genérica deste termo: BPM é bem sucedido se ele atinge 

objetivos pré-definidos de forma contínua, dentro de um único projeto e por um período 

de tempo adequado.  

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.  

De acordo com Santos et al (2012), o conceito de BPM e dos fatores críticos para 

o seu sucesso varia de acordo com a organização que o implementa. Desta forma, não 

existe um padrão de fatores ou uma uniformidade deles. Neste contexto, é importante 

que se conheça a dinâmica dos fatores dentro de um contexto organizacional. 

Trkmann (2010) sugere que BPM é baseado em três teorias: contingência, 

capacidade dinâmica e a teoria de alinhamento das atividade com a tecnologia. Elas 

podem ser usadas como base para a avaliação dos fatores críticos de sucesso em BPM e 

para categoriza-los. Nesse aspecto, pesquisadores e consultores têm tentado elencar 

conjuntos de FCS que normalmente aparecem em iniciativas de BPM.  

Santos et al. (2012) apontam que não há pesquisas suficientes que tratem 

especificamente de FCS em iniciativas de BPM, sendo este o objetivo desse trabalho. 
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2.3 Resumo do Capítulo 

Foram apresentados neste capítulo os principais conceitos sobre BPM e os FCS à 

sua implementação. Foi feita uma exposição da evolução da gestão de processos de 

negócio que vem ganhando espaço nas organizações devido ao fato de que sua 

implementação possibilita o aumento na qualidade de entrega de um produto e/ou 

serviço, o que é o foco atual das organizações. Foram citados e discutidos a evolução 

dos modelos e os passos constituintes do ciclo de vida do BPM.  Foi exposto e discutido 

o ciclo de vida segundo o CBOK(2009), uma vez que este é o guideline proposto pela 

ABPMP.  Por fim, foram discutidos o conceito de FCS e a necessidade de seu 

reconhecimento e gerenciamento para o sucesso das iniciativas de BPM. 
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3 Método de Pesquisa 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o método de pesquisa utilizado para a 

realização deste estudo. Neste sentido, ele descreve a estrutura adotada no Mapeamento 

Sistemático. 

3.1 Introdução 

Na pesquisa científica, a revisão da literatura é a maneira que se pode mostrar se 

há alguma evidência em uma área especifica. Randolph (2009) destaca que a realização 

de uma revisão da literatura é um meio de demonstrar o conhecimento do autor sobre 

ela, incluindo vocabulário, teorias, variáveis-chave, fenômenos e métodos. Uma revisão 

da literatura permite ao pesquisador aprender mais sobre a área de conhecimento em 

estudo. De acordo com Bolderston (2008), uma boa revisão da literatura pode extrair 

novas ideias de outros trabalhos, através da síntese e resumo de fontes prévias. Ainda, 

novas teorias podem ser construídas a partir das evidências discutidas, e novas 

orientações para futuras pesquisas podem ser sugeridas. 

A pesquisa proposta nesta dissertação possui como foco a análise de estudos 

primários através da realização de um estudo secundário, conhecido como Mapeamento 

Sistemático (MS). De acordo com Kitchenham (2004), um MS é um método que pode 

ser conduzido para se obter uma visão geral de uma determinada área de pesquisa. 

Depois disso, evidências sobre tópicos específicos podem ser investigadas usando o 

método de Revisão Sistemática da Literatura (RSL), caso necessário. O resultado de um 

MS é geralmente um mapa visual classificando os resultados. Ele requer menos esforço 

do que uma RSL, uma vez que o MS fornece uma visão geral do assunto. Apesar de 

uma RSL e um MS não partilharem todos os passos da realização de uma pesquisa, 

processos similares para a realização dos métodos são explicitamente definidos no 

protocolo de pesquisa e referidos como parte dos resultados.  

Um protocolo de pesquisa é um elemento essencial para a realização de um estudo 

que inclui uma descrição e justificativa para as questões de pesquisa e os métodos 

propostos. Petticrew e Roberts (2006) argumentam que um protocolo de pesquisa 

também inclui detalhes de como diferentes tipos de estudos serão localizados, avaliados, 

e sintetizados. No protocolo de pesquisa, todos os passos do método são definidos e 
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planejados. Por exemplo, questões de pesquisa, engenhos de busca, palavras-chave, 

restrições, limitações e análise dos resultados. 

Neste sentido, esta pesquisa seguiu os seguintes passos: (1) análise preliminar da 

literatura; (2) desenvolvimento do protocolo de pesquisa para desenvolver o MS; (3) 

execução do MS. O desenho desta pesquisa está representado na figura 2. 

 

Figura 2: Desenho da Pesquisa 

Um protocolo de pesquisa foi desenvolvido para definir as principais orientações 

para condução deste estudo. De acordo com Kitchenham e Charters (2007), um 

protocolo de pesquisa especifica os métodos que serão utilizados para realizar ambos -  

uma revisão sistemática da literatura e um MS - reduzindo a possibilidade de viés pelo 

pesquisador. Budgen et al. (2008) ressaltam que processos para pesquisa são 

explicitamente definidos no protocolo de pesquisa e referidos como parte dos 

resultados. Desta forma, um protocolo de pesquisa é um elemento essencial na 

condução de um estudo, incluindo a descrição e a fundamentação das questões de 

pesquisa e dos métodos propostos. Petticrew e Roberts (2006) afirmam que o protocolo 

de pesquisa também traz detalhes de como diferentes tipos de estudos serão localizados 

avaliados e sintetizados.  

Neste contexto, o protocolo especificou diversas ações tais como: as questões de 

pesquisa, estratégia de pesquisa, critérios de exclusão e inclusão, extração de dados, 

cronograma e métodos de síntese, desenho e objetivos da pesquisa, instrumento da 

pesquisa e análise de dados. 

3.2 Origens do Mapeamento Sistemático 

Como articulado por Kitchenham, Dyba e Gensen (2004), MS é um método de 

pesquisa proposto para dar suporte ao objetivo da engenharia de software baseada em 

evidencia (ESBE). As práticas e pesquisas relacionadas à ESBE foram inicialmente 

desenvolvidas na medicina porque pesquisas indicaram que conselhos médicos 

baseados na opinião de especialistas não eram tão confiáveis quanto conselhos baseados 

Análise Preliminar da 
Literatura 

Desenvolvimento do 
Protocolo de 

Pesquisa 
Execução do MS 
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no acúmulo de resultados de experimentos científicos. Desde então, outras áreas têm 

adotado esta abordagem, como exemplos podemos citar: a criminologia, economia, 

enfermagem, dentre outras (Kitchenham; Charters, 2007). De acordo com esse ponto de 

vista, uma evidência é definida como a síntese de estudos científicos da melhor 

qualidade sobre assuntos específicos ou questões de pesquisa, sendo o principal método 

de síntese o MS e a RSL. 

Diferente de uma revisão de um especialista usando seleção da literatura ad hoc, a 

RSL é uma revisão de resultados de uma pesquisa metodologicamente rigorosa. 

Segundo Budgen et al (2008), uma RSL tem como objetivo particular fornecer uma 

abordagem sem vieses, objetiva e sistemática. Ela busca responder a questões de 

pesquisa através do achado de todos os resultados relevantes dos estudos primários. 

Neste contexto, há também uma forma mais aberta de RSL cujo objetivo é mapear a 

pesquisa em detrimento de responder uma questão de pesquisa detalhada. Esta forma de 

se proceder é característica de um estudo de mapeamento sistemático (Budgen et al., 

2008). 

De acordo com Brereton et al. (2007), um mapeamento sistemático é usado para 

descrever os tipos de atividades de pesquisa realizados e apresentar uma síntese dos 

estudos em vez de extrair detalhes específicos. Isto é, ele fornece um contexto através 

de sínteses posteriores. De acordo com Kitchenham (2004), um MS é um método que 

pode ser conduzido para se obter uma visão geral sobre uma área específica de pesquisa, 

estando fora do escopo deste tipo de estudo avaliar a qualidade dos artigos estudados ou 

explicar achados específicos. 

Petticrew e Roberts (2006) afirmam que um MS é útil quando há necessidade de 

revisar todas as evidências sobre uma questão específica. Ou seja, há alguma incerteza 

em relação à resposta correta. A diferença é que, de acordo com Budgen et al. (2008), 

em um MS a questão de pesquisa é possivelmente mais abrangente do que na RSL. 

Kitchenham (2004) também indica que um MS geralmente tem questões de pesquisa 

mais abrangentes que são frequentemente múltiplas. Isto é necessário para tratar 

adequadamente o escopo mais amplo de estudo. 

A justificativa para adotar um MS como método de revisão de literatura é apoiada 

por Petersen et al. (2008) que afirmam que o uso da RSL e MS tem diferentes 
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implicações para a classificação da área de estudo. Consequentemente, ambos os 

métodos deveriam e podem ser usados de forma complementar. Como exemplo, um MS 

pode ser conduzido com a finalidade de se obter uma visão geral de uma determinada 

área. Assim, as evidências sobre áreas específicas podem ser investigadas usando uma 

RSL.  

Esta dissertação usou o MS como meio de mapear o conhecimento atual 

publicado sobre Fatores Críticos de Sucesso em Iniciativas de BPM, sobre os quais a 

produção cientifica é ainda incipiente. Um MS é mais indicado para áreas que não estão 

bem estabelecidas, o que justifica a escolha de adotá-lo como método de pesquisa. 

3.2.1 Etapas do Mapeamento Sistemático 

A Figura 3 demonstra o processo utilizado para a realização do MS. O processo 

começou com a definição das questões de pesquisa (QPs). O passo seguinte foi a 

definição da string de busca e, com o objetivo de calibrá-la, foi realizada em seguida a 

busca inicial. Como etapa subsequente, nós conduzimos o processo de seleção que 

utilizou os métodos de busca automático e manual. Os resultados desta busca foram 

todos os artigos retornados das fontes de busca digitais e fontes de dados manuais. 

Como descrito no protocolo de pesquisa, nós obtivemos a lista inicial de artigos 

(Apêndice A). Em seguida, foram analisados os títulos e resumos dos artigos retornados 

para obtermos as listas de artigos pseudo-relevantes (Apêndice B) e artigos excluídos 

(Apêndice C). A primeira lista foi composta por artigos que abordam assuntos 

relacionados ao nosso objetivo de pesquisa. Então, aplicamos os critérios de inclusão e 

exclusão a fim de obtermos a lista de artigos relevantes (Apêndice D). Assim, 

realizamos a extração de dados e fornecemos evidências para elaborar os resultados do 

mapeamento. Finalmente, este processo gerou nosso mapa sistemático e obteve 

resultados para responder as questões de pesquisa. 
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Figura 3: Etapas do Mapeamento Sistemático 

 

3.2.2 Questões de Pesquisa 

Conforme descrito anteriormente, o primeiro passo para um MS é a definição das 

questões de pesquisa. Uma questão de pesquisa é uma pergunta precisamente 

estruturada para guiar a revisão (Flick, 2004). Após diversas discussões entre o autor da 

dissertação e o grupo de pesquisa em BPM do CIn/UFPE, refinamos as questões de 

pesquisa, obtendo os resultados apresentados na tabela 3.  

ID Questões de Pesquisa 

QP1 Quais são os Fatores Críticos de Sucesso em Iniciativas de BPM? 

QP2 Quais são as recomendações descritas na literatura para gerenciar os Fatores 

Críticos de Sucesso em Iniciativas de BPM? 

Tabela 3: Questões de Pesquisa 

3.2.3 String de Busca 

Depois que as questões de pesquisa foram definidas, elaboramos a string de busca 

utilizada para realizar a pesquisa nas bases digitais para seleção de artigos. A estratégia 

adotada neste trabalho foi a derivação de termos a partir das questões de pesquisa para 

criar a string de busca. Os passos seguintes foram: (1) derivamos os principais termos 

de busca; (2) buscamos por termos alternativos, tais como: sinônimos ou palavras-chave 

relevantes. Por fim, operadores booleanos OR e AND foram utilizados para gerar a 

string de busca, a ser utilizada nas bases de busca automática. A primeira parte da string 

de busca consistiu de sinônimos de BPM, enquanto a segunda parte foi derivada das 

palavras das questões de pesquisa. A tabela 4 mostra a string de busca. 

 

Definição das 

Questões de Pesquisa 

Definição da String de 

Busca e Busca Inicial 

Condução da Pesquisa 
Análise dos Artigos 

Pseudo-Relevantes 

Extração de Dados e 

Mapeamento 

Sistemático  

Obtenção de Artigos 

Retornados 

Seleção de Artigos 

Relevantes 

Geração do Mapa 

Sistemático 
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 (“Business Process Management” OR “BPM” OR “Business Processes” OR 

"Process Management") AND (“Critical Success Factors” OR “CSF” OR 

“barriers” OR “facilitators”) 

Tabela 4: String de Busca 

3.2.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 

Um passo importante na busca por artigos é decidir os critérios para incluí-los e 

excluí-los (Flick, 2004). Critérios de inclusão e exclusão são usados para excluir artigos 

que não são relevantes para responder as questões de pesquisa. Como destacado por 

Petticrew e Roberts (2006), a etapa de aplicação de critérios de inclusão e exclusão é 

uma das atividades do mapeamento que é muito similar a uma revisão sistemática da 

literatura. Ela corresponde à seleção dos estudos relevantes da literatura. A seguinte lista 

mostra os critérios de inclusão adotados: 

1. Para ser aceito como relevante, o artigo teve que responder a QP1 ou a QP2; 

 QP1: O artigo menciona os Fatores Críticos de Sucesso em 

Iniciativas de BPM? 

 QP2: O artigo menciona as recomendações para gerenciar os Fatores 

Críticos de Sucesso em Iniciativas de BPM? 

2. Incluir apenas artigos escritos em inglês; 

Na figura abaixo se encontra o formulário utilizado para registar os artigos 

considerados relevantes. 

ID Base de Busca Fonte Ano Título/subtítulo Autor(es) QPs Respondidas 

       

       

       

Figura 4: Formulário para Inclusão de Artigos Relevantes 

Os critérios de exclusão foram:  

1. Artigos repetidos encontrados em diferentes engenhos de busca; 

2. Artigos publicados relatando resultados similares. Neste caso, apenas o mais 

completo foi considerado; 

3. Artigos inacessíveis. 
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É importante frisar que a literatura cinza foi aplicada apenas na pesquisa manual. 

Ela inclui trabalhos publicados independente de organizações acadêmicas, tais como: 

relatórios técnicos, relatos de experiência, artigos em websites e publicações informais 

(Petticrew; Roberts, 2006). Na Figura 5 é apresentado o formulário utilizado para 

registar os artigos considerados não relevantes. 

ID Base de Busca Fonte Ano Título/subtítulo Autor(es) Critério de Exclusão 

       

       

       

Figura 5: Formulário para Exclusão de Artigos não Relevantes 

3.2.5 Fontes de Busca 

De acordo com Kitchenham e Charters (2007), os pesquisadores devem 

especificar os motivos para o uso de pesquisa eletrônica, manual ou ambas. Nesse 

estudo, usamos a pesquisa eletrônica e a manual. De acordo com Petticrew e Roberts 

(2006), bases de dados eletrônicas não são as únicas fontes de literatura, e por vezes não 

são nem mesmo úteis. A pesquisa manual foi realizada através de consultas às principais 

conferencias e revistas consideradas de impacto em BPM, assim como sites de 

pesquisadores e especialistas nesta área. Foram consideradas as seguintes fontes: (1) 

Center for Information Systems Research (CISR), (2) BPTrends (Business Process 

Trends), (3) Turku School of Economics, (4) International Conference on Information 

Systems - ICIS, (5) International Journal of Business Process Integration and 

Management, (6) European Journal of Information Systems, (7) European Conference 

on Information Systems - ECIS, (8) International Conference on Advanced Information 

Systems Engineering – CaiSE, (9) BPM Conference, (10) Grupos de pesquisas e 

opinião de especialistas e suas produções científicas (dissertações de mestrado). 

Na pesquisa automática, usamos a string de busca mencionada no item 3.2.3 para 

submissão nas fontes de busca listadas na tabela 5. As seguintes fontes foram 

selecionadas. 
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Fontes de Busca Endereços 

ACM Digital Library http://portal.acm.org 

IEEEXplore Digital Library httt://ieeexplore.ieee.org 

Elsevier ScienceDirect http://www.sciencedirect.com 

SpringerLink http://www.springerlink.com 

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

Wiley InterScience http://onlinelibrary.wiley.com 

Emerald In http://www.emeraldinsight.com 

Tabela 5: Fontes de Busca Digitais 

As fontes de busca acima são aquelas que mais contribuem com a produção 

científica na área de Gestão de Processos de Negócio e retornaram resultados relevantes 

a esta pesquisa. As bases Wiley InterScience, Web Of Science, ACM Digital Library 

também fizeram parte do processo de busca, mas não retornaram resultados que 

satisfizessem a string de busca. A pesquisa foi realizada através da submissão das 

combinações da string de busca em cada fonte de busca em fevereiro de 2013.  

 O passo seguinte foi fazer uma análise comparativa dos artigos retornados da 

pesquisa manual e automática no sentido de descartarmos artigos duplicados e gerarmos 

uma lista de artigos retornados que serviu como substrato para análise dos critérios de 

inclusão e exclusão. 

3.2.6 Registro de Resultados 

No registro dos resultados da pesquisa manual foi feita uma pré-seleção de artigos 

que contivessem termos da string de busca, onde aqueles que não tratavam do assunto 

investigado nesta dissertação foram descartados. Os artigos resultantes foram 

considerados como pseudo-relevantes e registrados em uma lista contida no apêndice B. 

No registro dos dados provenientes da pesquisa automática, depois de aplicarmos 

a string de busca nas fontes, realizamos os seguintes procedimentos: 

1. Revisamos o título, resumo, palavras-chaves e conclusão dos artigos 

retornados em cada fonte de busca; 

http://www.springerlink.com/
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2. Criamos uma tabela para facilitar o registro dos artigos importantes para 

cada fonte de busca utilizada no processo. Estes dados estão descritos no 

Apêndice A (lista de estudos retornados). 

Nesta etapa foi criada uma nova lista de artigos pseudo-relevantes que foi 

originada a partir da lista de artigos retornados, após a aplicação dos critérios de 

inclusão e exclusão. Estes artigos foram inseridos em uma nova lista contida no 

apêndice C. A figura 3 ilustra os passos tomados desde a definição das questões de 

pesquisa até o mapa sistemático. 

3.2.7 Análise dos Dados 

O MS foi feito de acordo com guidelines propostos por Petersen et al. (2008). Os 

artigos relevantes foram selecionados depois da leitura completa deles e concomitante 

aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, segundo os passos descritos na seção 

anterior.  

Para serem aceitos como relevantes, os artigos tiveram que responder as questões 

de pesquisa QP1 ou QP2. A tabela 6 mostra como os artigos foram avaliados. Isto foi 

feito uma vez que ambas as questões de pesquisa foram consideradas relevantes, pois 

elas guiaram o processo de extração de dados. 

ID QUESTÃO DE PESQUISA COMO AVALIAR 

QP1 
Quais são os Fatores Críticos de 

Sucesso em Iniciativas de BPM? 

O artigo menciona os Fatores Críticos 

de Sucesso em Iniciativas de BPM? 

QP2 

Quais são as recomendações 

descritas na literatura para 

gerenciar os Fatores Críticos de 

Sucesso em Iniciativas de BPM? 

O artigo menciona as recomendações 

para gerenciar os Fatores Críticos de 

Sucesso em iniciativas de BPM? 

Tabela 6: Abordagem para avaliação dos artigos 
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3.3 Resumo do Capítulo 

Neste capítulo apresentamos o método de pesquisa usado no mapeamento 

sistemático. Foram apresentadas as principais diferenças entre RSL e MS. Foi discutido 

porque aplicamos um MS como método de revisão de literatura. Enfatizamos a 

importância de nos guiarmos por um protocolo de pesquisa. Em seguida, apresentamos 

uma descrição detalhada de todas as atividades realizadas nesta pesquisa, tais como: 

elaboração de questões de pesquisa, extração e análise de dados, dentre outras. 
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4 Resultados  

Este capítulo visa apresentar os resultados do mapeamento sistemático. 

Primeiramente, serão descritos os passos adotados para condução do MS. Em seguida 

será dada uma visão geral dos artigos relevantes. Subsequentemente, as questões de 

pesquisas serão respondidas e forneceremos um entendimento sobre os Fatores Críticos 

de Sucesso em Iniciativas de BPM. Por fim, será feita uma análise crítica dos 

resultados. 

4.1 Mapeamento Sistemático 

Tabelas foram criadas para registrar os artigos incluídos e excluídos para cada 

fase do estudo. Para leitura e extração dos dados, foi utilizada a ferramenta Mendeley
4
. 

Na síntese dos resultados, utilizamos um processo baseado no método de comparação 

usado em análises qualitativas. O processo começou com a codificação de anotações 

para extração de partes do texto que são relevantes a um tema específico ou ideias que 

sejam de interesse ao estudo. Finalmente, os resultados foram examinados para 

obtenção das respostas às questões de pesquisa. 

O passo inicial para o mapeamento envolveu a elaboração das questões de 

pesquisa que, juntamente com a construção da string de busca e seleção das fontes de 

busca, aconteceu em janeiro de 2013. No mês seguinte, foram consultadas as bases 

selecionadas, e subsequentemente foi realizada a leitura dos resumos dos artigos 

retornados e criação da lista de artigos pseudo-relevantes. Ainda neste mês, foi realizada 

a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão para que nos meses de março e abril de 

2013 pudéssemos produzir a lista de artigos relevantes e o mapeamento sistemático.  

As bases digitais forneceram 23 artigos, mas apenas 9 destes foram considerados 

como pseudo-relevantes. Assim 14 artigos foram excluídos considerando os critérios de 

exclusão. Na pesquisa manual, encontramos inicialmente 8 artigos e 6 destes foram 

incluídos na lista de artigos pseudo-relevantes. Dois artigos foram excluídos 

obedecendo os critérios de exclusão. Como não houve duplicações, o número de artigos 

pseudo-relevantes foi 15. Este processo está ilustrado na tabela 7. 

 

                                            
4
 Software acadêmico gratuito para gerir, partilhar, anotar, referenciar e citar artigos científicos e textos 

diversos. 
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Tipo de Pesquisa 
Fonte de 

Pesquisa 

Total de 

Artigos 

Retornados 

Artigos 

Pseudo- 

Relevantes 

Artigos Excluídos 

Pesquisa 

Automática 

Eeeexplore 11 

23 

2 

9 

9 

14 
Sciencedirect 2 2 0 

Emerald 6 3 3 

Springer 4 2 2 

Pesquisa 

Manual 

Especialista 5 

8 

3 

6 

2 

2 
Bptrends 2 2 0 

Turku School 

of Economics 
1 1 0 

Total de Artigos     31   15   16 

Tabela 7: Resumo dos Resultados do Mapeamento Final. 

 

Para identificar os artigos relevantes, a figura 6 resume o processo de seleção e 

apresenta o número de artigos identificados em cada passo do mapeamento. 

           A                                     B                                       C 

 

Artigos 

Retornados 

 

Artigos 

Pseudo-

Relevantes 

 

Artigos 

Relevantes 

Pesquisa Automática 23  09 
 

09 

Pesquisa Manual 8 6 6 

Total 31 
 

15 
 

15 

Figura 6: Resumo dos Resultados 

A coluna A da figura 6 é composta por todos os artigos retornados nas pesquisas 

manual e automática. Depois de aplicarmos os critérios de inclusão e exclusão, 

obtivemos o conjunto de artigos considerados pseudo-relevantes representados na 

coluna B. Com relação ao número total de artigos relevantes, após a leitura completa 
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dos pseudo-relevantes e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, obtivemos o 

conjunto de artigos relevantes representados na coluna C. Isto é, o número de artigos 

selecionados para este mapeamento sistemático foi 15. 

Tipo de Pesquisa Fonte de Pesquisa Artigos Relevantes 

Total de Resultados >>>> 15 

Pesquisa Automática 

IEEExplore 2 

Sciencedirect 2 

Emerald 3 

Springer 2 

ACM Digital Library 0 

Elsevier ScienceDirect 0 

Web Of Science 0 

Wiley InterScience 0 

Pesquisa Manual 

Especialista 3 

bptrends 2 

Turku School of Economics 1 

Tabela 8: Resultados do Mapeamento Sistemático por Fonte de Pesquisa 

A tabela 8 resume os resultados de acordo com o tipo de pesquisa, bases de dados 

e mapeamento sistemático. Podemos constatar que as bases de dados menos eficazes 

foram ACM Digital Library, Elsevier ScienceDirect, Web Of Science e Wiley 

InterScience, pois não retornaram artigos relevantes. Por este motivo decidimos 

remover estas quatro bases de dados digitais do mapeamento final. Por outro lado, a 

pesquisa manual mostrou que seis artigos foram considerados relevantes, o que 

corresponde a 40% dos artigos relevantes. A base de dados mais eficaz foi a Emerald 

com três artigos. 

A lista completa de artigos relevantes se encontra na Tabela 9. 
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ID Artigos Relevantes do Mapeamento Sistemático 

E1 

FREW, Bryan. Managing on Purpose: A Practitioner's Goal for a Recalcitrant 

Bank. In: System Sciences, 2009. HICSS'09. 42nd Hawaii International 

Conference on. IEEE, 2009. p. 1-10. 

E2 

REZAIEA, K. et al. Critical success factors (CSFs) for process management 

projects. In: Industrial Engineering and Engineering Management, 2009. 

IE&EM'09. 16th International Conference on. IEEE, 2009. p. 100-103. 

E3 
TRKMAN, Peter. The critical success factors of business process management. 

International Journal of Information Management, v. 30, n. 2, p. 125-134, 2010. 

E4 

ŠKRINJAR, Rok; TRKMAN, Peter. Increasing process orientation with 

business process management: Critical practices’. International Journal of 

Information Management, v. 33, n. 1, p. 48-60, 2013. 

E5 
LEE, R. G.; DALE, B. G. Business process management: a review and 

evaluation. Business process management journal, v. 4, n. 3, p. 214-225, 1998. 

E6 

ZAIRI, Mohamed. Business process management: a boundaryless approach to 

modern competitiveness. Business Process Management Journal, v. 3, n. 1, p. 

64-80, 1997. 

E7 

SCHÄFERMEYER, Dipl-Kfm Markus; ROSENKRANZ, Christoph; 

HOLTEN, Roland. The Impact of Business Process Complexity on Business 

Process Standardization. Business & Information Systems Engineering, v. 4, n. 

5, p. 261-270, 2012. 

E8 

ROHLOFF, Michael. Advances in business process management 

implementation based on a maturity assessment and best practice exchange. 

Information Systems and e-Business Management, v. 9, n. 3, p. 383-403, 2011. 

E9 
BURLTON, Roger. BPM Critical Success Factors Lessons Learned from 

Successful BPM Organizations. Business Rules Journal, v. 12, n. 10, 2011. 

E10 LOCK, Michael. BPM and Beyond: The Human Factor of Process 
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Management. Aberdeen Group, Boston, n. , p.2-22, 30 nov. 2008. 

E11 MIERS, Derek. The keys to bpm project success. BPTrends, Jan, 2006. 

E12 

Ohtonen, J. & Lainema, T. (2011). Critical success factors in business process 

management – A literature review. Proceedings of IRIS 2011. Turku Centre for 

Computer Science, TUCS Lecture Notes, No 15, October 2011, pp. 572-585. 

ISBN 978-952-12-2648-9. 

E13 

SCHMIEDEL, Theresa; VOM BROCKE, Jan; RECKER, Jan. Which cultural 

values matter to business process management?: Results from a global Delphi 

study. Business Process Management Journal, v. 19, n. 2, p. 292-317, 2013.  

E14 

DA SILVA, Lucia Aparecida; DAMIAN, Ieda Pelogia Martins; DE PÁDUA, 

Silvia Inês Dallavalle. Process management tasks and barriers: functional to 

processes approach. Business Process Management Journal, v. 18, n. 5, p. 762-

776, 2012. 

E15 

Chong, Sandy. "Business process management for SMEs: an exploratory study 

of implementation factors for the Australian wine industry." Journal of 

Information Systems and Small Business 1.1-2 (2007): 41-58. 

Tabela 9: Estudos Relevantes do Mapeamento Sistemático 

 

 

Figura 7: Distribuição de Artigos por Ano 
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A Figura 7 apresenta a distribuição de artigos por ano. Esta distribuição é 

consistente com os dados encontrados na literatura que apontam que a pesquisa 

cientifica dos FCS em iniciativas de BPM é recente (Lee & Ahn, 2008; Trkman, 2010; 

Sentanin, Santos e Jabbour, 2008). Podemos perceber que aproximadamente 67% das 

publicações se concentraram nos últimos 4 anos em uma escala de 16 anos, o que 

mostra que os esforços para estudos nesta área de pesquisa são bastante recentes. 

 

Figura 8: Número de Citações por Estudo 

 

A Figura 8 ilustra os artigos mais citados. No eixo X temos o número de citações 

e no Y, a identificação do artigo. Observamos que há 3 artigos cujas citações se 

destacam entre as demais. Um dos artigos mais relevantes é o E3 por Trkman 

(2010). Este artigo é o mais recente dentre aqueles com mais citações. Devido à 

relevância de seu conteúdo, podemos recomendar os 3 artigos mais citados para 

leitura daqueles que querem entender um pouco mais sobre Fatores Críticos de 

Sucesso em Iniciativas de BPM. Apesar de estes trabalhos terem sido mais citados, 

não podemos afirmar que são os mais relevantes na área de BPM; fazê-lo poderia 

trazer viés uma vez que outros estudos relevantes podem estar fora do mapeamento.  
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A tabela 10 descreve os tipos de pesquisa conduzidas nos artigos. A partir dela, 

pudemos produzir a figura 9 que nos permite perceber que, em termos de proporção, a 

maior parte dos estudos são estudos de caso (46,7%), seguindo-se de revisões da 

literatura (20%), estudos empíricos (13,3%), e por fim, um estudo do tipo Delphi
5
. 

(6,7%). 

ID Classificação 

E1 Estudo de Caso 

E2 Revisão da Literatura 

E3 Revisão da Literatura e Estudo de Caso 

E4 Estudo de Caso 

E5 Revisão da Literatura e Estudo de Caso 

E6 Revisão da Literatura 

E7 
Estudo Empírico / Experiência Pessoal de 

Especialista em BPM 

E8 Estudo de Caso 

E9 Experiência Pessoal de Especialista em BPM 

E10 Estudo de Caso 

E11 Estudo de Caso 

E12 Revisão da Literatura 

E13 Estudo Delphi 

E14 Estudo de Caso 

E15 Estudo de Caso 

Tabela 10: Tipos de Estudos 

 

                                            
5
 Consiste em um método que usa a opinião de especialistas para obter um consenso fidedigno através de 

uma série de questionários com feedback controlado. 
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Figura 9: Tipos de Estudos 

4.2 Visão Geral dos Artigos Relevantes 

E1 - Managing On Purpose: A Practitioner’s Goal For a Recalcitrant Bank (Bryan 

Frew et al, 2009). 

Trata-se de um estudo de caso realizado em 2009 no qual os autores analisam a 

aplicação e evolução de um modelo holístico do sistema de gerenciamento de BPM em 

um grande banco australiano. O modelo foi aplicado para operacionalizar os princípios 

e práticas de BPM dentro de uma cultura prevalente de gerenciamento reativo.  

No artigo são descritas boas práticas para que seja obtido sucesso em iniciativas 

de BPM, são elas: alinhamento estratégico, pessoas e empowerment, medição de 

desempenho do processo e gerenciamento organizacional e de mudança. 

Segundo Frew et al,: 

[...] This paper describes how each phase of the BPM model was 

applied in a large Bank. For each phase of the model the paper 

reviews: the objectives and benefits; the organizational impact; the 

deliverables; and the change management implications. (2009, p 1). 
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E2 - Critical Success Factors (Csfs) For Process Management Projects (Rezaier et 

al, 2009). 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura realizada em 2009 cujo objetivo 

é estabelecer os fatores críticos de sucesso que afetam a implementação de processos 

gerenciais. No artigo, são elencados fatores e subfatores que implicam na maior 

possibilidade de sucesso das iniciativas de BPM. 

Estes fatores, de acordo com os autores, podem ser usados como um quadro de 

auto-avaliação por empresas que desejem analisar a implementação de BPM nelas. 

Dentre eles, merecem destaque a medição de desempenho do processo, uso de um 

sistema de melhorias contínuas e pessoas e empowerment. Uma contribuição importante 

do trabalho é fornecer métodos estatísticos através do uso do ISO 10017:2003 para 

gerenciar, aperfeiçoar e aumentar os efeitos dos FCS. 

Segundo Rezaier et al,: 

[...] This study establishes critical success factors (CSFs) that affect 

the readiness and successful implementation of process management 

(PM). Preliminary by reviewing the literature and studying various 

reports about implementation PM in organizations, critical success 

factors that affecting successful implementation of PM were 

identified. [...], refined CSFs formed the basis of self-assessment 

framework that can be used by firms to analyze their readiness to 

implement PM. Finally we offer statistical methods in order to 

manage, improve and increase the affects of them in organizations by 

using ISSO 10017:2003. (2009, p 100). 

E3 - The Critical Success Factors of Business Process Management (Trkman, 

2010). 

Estudo de caso realizado por Trkman (2010) em uma instituição bancária, na qual 

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

críticos de sucesso. O autor aponta em que alguns artigos tentaram identificar os fatores 

críticos de sucesso do PBM devido às experiências práticas que mostraram um grande 

número de projetos e programas que falharam. Contudo, ele ressalta que a maioria 

desses artigos não alcançou um embasamento teórico. Dessa forma, o autor afirma que 

esta área de pesquisa permanece ateórica. 
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Como consequência, de acordo com o autor, este campo de pesquisa é atualmente 

desorganizado, não havendo possibilidade de classificação ou comparação entre 

estudos. Diante disto, o autor aponta como principal contribuição de seu artigo fornecer 

uma base teórica para este campo de pesquisa. 

Para classificar os fatores críticos, Trkman (2010) elaborou três teorias. A teoria 

da contingência 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 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 obtidos. Por fim, a teoria que almeja o alinhamento 

das tarefas de processos de negócio com os sistemas de informação ou com as 

tecnologias existentes. 

Segundo Trkman: 

[...] Therefore the main contribution of this paper is to provide a 

theoretical basis for the field. A novel combination of three 

underlying theories, namely contingency, dynamic capabilities and 

task–technology theory is proposed. It establishes a basis for the 

explanation of (un)successfulness of BPM efforts. This basis can then 

be used to study CSFs in general and can be applied to analyze CSFs 

in each particular example. (2010, p 125). 

E4 - Increasing Process Orientation With Business Process Management: Critical 

Practices (Škrinjar, Rok; Trkman, Peter , 2013). 

Trata-se de um de um estudo de caso realizado em um banco na Eslovênia em 

2013 no qual são apontados conceitos importantes de fatores que tem impacto no 

sucesso de iniciativas de BPM, como a medição de desempenho de processo e o 

alinhamento estratégico. O objetivo do trabalho é analisar práticas sugeridas 

previamente para identificar aquelas que são críticas em um certo nível de orientação de 

maturidade de processo de negócio. Após a realização do estudo de caso, uma análise 

estatística de uma amostra de 324 empresas foi realizada para operacionalizar os fatores 

de sucesso na forma de práticas críticas. 
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Segundo Trkman et al,: 

[…] The purpose is to analyze previously suggested practices to 

identify those that are critical at a certain business process orientation 

maturity level and those that are not. A case study is used to identify 

the critical success factors. Then a statistical analysis of a sample of 

324 companies is undertaken to operationalize the success factors in 

the form of critical practices. Organizations following these critical 

practices at a certain level will reach higher process orientation 

sooner. (2013, p 48). 

E5 - Business Process Management: A Review and Evaluation (Lee, R. G.; Dale, B. 

G., 1998). 

É um estudo que combina características de uma revisão da literatura e um 

estudo de caso realizado em uma unidade de negócios de uma organização coorporativa 

para avaliar seu uso do BPM. A pesquisa realizou um conjunto de entrevistas 

semiestruturadas dentro das funções e hierarquia da unidade de negócios. Um total de 

30 gerentes estiveram envolvidos na série de entrevistas que visavam descobrir o nível 

de conhecimento da equipe sobre BPM. 

Os autores ressaltam que há uma baixa quantidade de estudos sobre BPM. Eles 

apontam que a gestão de processos de negócio pode ajudar organizações a evitarem 

falhas de gerenciamento através da integração do uso de ferramentas de melhorias como 

mensuração de desempenho e uso de um sistema de melhorias contínuas. 

Segundo Lee; Dale:  

[...] Although the literature on BPM is not extensive, it is possible to 

collate some useful descriptions and definitions. [...], The corporate 

organisation views BPM as “measuring their core processes, 

analysing what works and what doesn’t and improving them” in 

simple terms “eliminating waste and adding value”. (1998, p. 214-

225. 

E6 - Business Process Management: A Boundaryless Approach to Modern 

Competitiveness (Mohamed Zairi, 1997). 

Trata-se de uma revisão sistemática da literatura realizada em 1997 que traz 

conceitos gerais sobre BPM. O autor refere que a produção literária em reengenharia de 
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processos de negócios, análise comparativa, melhorias contínuas e outras abordagens de 

gerenciamento moderno é abundante. 

É discutido no artigo que o desenvolvimento de uma cultura baseada em BPM 

pode ser fomentado através do uso de princípios de qualidade total e uma metodologia 

sistemática que possam ajudar no desenvolvimento de soluções dentro das funções, no 

uso de medidas de desempenho para mensurar entradas, saídas e o controle de cada 

processo e em uma cultura de melhorias contínuas baseada no aprendizado dentro e fora 

da organização. 

Segundo Zairi: 

[...] The achievement of a BPM culture depends very much on 

the establishment of total alignment to corporate goals and 

having every employee’s efforts focused on adding value to the 

end customer. (1997, p 67). 

E7 - The Impact of Business Process Complexity on Business Process 

Standardization. (Schäfermeyer, Dipl-Kfm Markus; Rosenkranz, Christoph; 

Holten, Roland, 2012). 

Trata-se de um estudo empírico realizado em 2012, no qual os autores testam um 

modelo que explica o triângulo entre complexidade de processos de negócios, 

padronização de processos de negócios e esforço de padronização.  Foram utilizados 

dados de uma pesquisa online com 255 especialistas, aplicando-se escalas de 

mensuração confiáveis e validadas.  

Os autores apontam que as organizações estão lutando com aumento da 

complexidade dos processos de negócios e enfrentando problemas para padronização de 

seus processos. Eles afirmam que uma possível estratégia para garantir a padronização 

bem sucedida de processos é o aumento nos esforços de padronização. A padronização 

de processos deve ser uma meta, uma vez que permite as organizações diminuir fluxo 

de tempo, inventários e alcançar melhores performances. 

Segundo Schäfermeyer, Dipl-Kfm; Rosenkranz; Holten: 

[...] Business process standardization is an often discussed approach 

to increase business process performance. […]The standardization of 

business processes enables organizations to decrease flow times, 
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lower inventories, and achieve higher throughput. […]The design and 

implementation of standardized business processes often requires 

substantial standardization efforts in terms of time, money, and other 

resources. (2012, p 261). 

E8 - Advances In Business Process Management Implementation Based on a 

Maturity Assessment and Best Practice Exchange (Rohloff, Michael, 2011). 

Trata-se de um estudo de caso de uma empresa alemã realizado em 2011 que 

visa ilustrar os objetivos e abordagens adotadas dentro de uma iniciativa de BPM. O 

elemento central da implementação de BPM foi o desenvolvimento de um quadro de 

processos que consistiu de uma metodologia RPH (Reference Process House) e métodos 

comuns para gerenciamento de processo dentro da empresa. São apontadas práticas 

críticas para o sucesso do BPM, dentre elas a padronização de processos de negócios e o 

empowerment dos funcionários. 

Segundo Rohloff: 

[...] Central element of the BPM implementation was the 

development of a process framework which consists of a 

reference process house (RPH) and common methods for 

process management across the company. (2010, p 383). 

E9 - BPM Critical Success Factors: Lessons Learned from Successful BPM 

Organizations (Roger Burlton, 2011). 

 É um estudo empírico no qual Burlton relata suas experiências e também lições 

aprendidas em consultorias prestadas a organizações que conseguiram implementar seus 

programas de BPM com sucesso. São apontados fatores que levam ao sucesso da 

implementação de iniciativas de BPM como alinhamento estratégico e medição de 

desempenho dos processos.  

Segundo Burlton: 

[…] In the last 24 months I have worked on six continents with 

dozens of organizations assisting them in developing and 

implementing their BPM programs. These organizations represent a 

broad range of industries, including capital intensive resource 

industries and manufacturing and distribution, customer service, 
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finance, and government organizations. […]The critical requirement 

is to cascade the measurement indicators by measuring processes that 

contribute to the strategic objectives in a traceable and reportable 

way. […]Those who are not yet working at the enterprise level realize 

that the appropriate degree of governance applies at the process 

improvement (project) level since there is no basis for cross – process 

discussions. If mature enough, they conduct formal investment 

prioritization based on strategic alignment (gain) and performance 

gaps (pain). (2011, p 1, 2, 5). 

 

E10 - BPM and Beyond: The Human Factor of Process Management (Lock, 

Michael, 2008). 

Trata-se de um estudo de caso publicado em novembro de 2008 em Boston no 

qual se expõe a ideia de que as melhores empresas estão trabalhando para construir uma 

cultura de informação relacionada ao uso do BPM. Essa cultura entrega capacidades 

para um grande público e aborda os fatores humanos garantindo a relação entre 

gerenciamento de processos e performance operacional. 

Tais empresas apresentaram melhorias no serviço ao consumidor, redução de 

custos e de perda de processos. O artigo apresenta o relato de experiência de 232 

(duzentos e trinta e duas) organizações mundiais e aponta que para garantia de sucesso e 

melhor performance, é aconselhável que as empresas identifiquem os pontos do projeto 

nos quais há maior probabilidade de erros serem cometidos e adotem ações efetivas para 

preveni-los. 

Segundo Lock: 

This report demonstrates that Best-in-Class companies are working to 

build an information culture around Business Process Management 

(BPM) usage. This culture delivers capabilities to a wider audience 

and addresses the human factors driving the relationship between 

process management and operational performance. Leveraging a wide 

range of organizational capabilities, Best-in-Class companies were 

able to drive marked improvements in customer service and process 

waste reduction. This report is based on feedback from 232 end-user 

organizations worldwide. ( 2008, p.2). 
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E11 - The Keys to BPM Project Success (Mieres, 2006). 

Trata-se de um estudo de caso publicado em 2006 que mostra as melhores 

práticas associadas com o sucesso dos projetos de BPM. Ele descreve práticas para o 

sucesso, desde a criação de um grupo orientado a governança e seleção de projetos, até 

o desenvolvimento de casos de negócios e a obtenção de patrocínio executivo. No 

artigo, o autor ressalta a grande variação de abordagens de sucesso, bem como de falhas 

a serem evitadas. São apontadas como práticas que levam ao sucesso de implementação 

do BPM, liderança (apoio da alta administração) e alinhamento de atividades do projeto. 

Segundo Mieres: 

[…] To ensure success, it is vitally important that the organization 

develop a repeatable BPM delivery methodology. At its heart, a 

methodology is a series of steps that, if followed, will dramatically 

improve the chances of a successful outcome. Think of a 

methodology as a recipe for success. […] The key is to ensure that 

any metrics collected explicitly link back to KPIs that are, in turn, 

aligned with key business objectives. (2006, p 2, 7). 

E12 - Critical Success Factors in Business Process Management – A literature 

review (Ohtonen, J. & Lainema, T., 2011). 

 Trata-se de uma revisão sistemática da literatura de uma escola de economia da 

Finlândia publicado em 2011 no qual são ressaltadas as mudanças de foco e os fatores 

críticos de sucesso de BPM nas ultimas décadas. Os autores ressaltam que avaliar os 

FCS durante o gerenciamento do processo de negócios irá ajudar a organizações a 

entender as razões pelas quais esforços em BPM podem ter sucesso ou falhas. O 

gerenciamento de mudanças, a liderança (apoio da alta administração) e a arquitetura 

dos processos são apontados como praticas que levam ao sucesso do BPM. 

Segundo Ohtonen e Lainema: 

[…] Assessing the critical success factors (CSF) during a business 

process management (BPM) effort will help an organization to 

understand the reasons why a particular BPM effort may succeed or 

fail. […] We find that the critical success factors can be categorized 

under these four categories: management and leadership (ML), IT and 
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architecture (ITA), change management (CM), collaboration and 

communication (CC). (2011, p 1, 5). 

E13 - Which Cultural Values Matter to Business Process Management?: Results 

from a Global Delphi Study (Schmiedel, Theresa; Vom Brocke, Jan; Recker, Jan, 

2013). 

Trata-se de um estudo Delphi publicado em janeiro de 2013 que visa identificar 

um conjunto de objetivos que possam garantir o sucesso do BPM. Os autores ressaltam 

a necessidade de uma perspectiva holística que inclua o gerenciamento cultural de uma 

organização para alcançar objetivos de processos de negócios efetivos e eficazes. O 

trabalho demonstra a importância do alinhamento estratégico e de um sistema de 

melhorias contínuas para promoção do sucesso das iniciativas de BPM. 

Segundo Schmiedel, Brocke e Recker: 

[…] Business process management (BPM) requires a holistic 

perspective that includes managing the culture of an organization to 

achieve objectives of efficient and effective business processes. Still, 

the specifics of a BPM-supportive organizational culture have not 

been examined so far. Thus, the purpose of this paper is to identify 

the characteristics of a cultural setting supportive of BPM objectives. 

(2013, p 292). 

E14 - Process Management Tasks and Barriers: Functional to Processes Approach 

(Da Silva, Lucia Aparecida; Damian, Ieda Pelogia Martins; De Pádua, Silvia Inês 

Dallavalle, 2012). 

Trata-se de um estudo de caso brasileiro publicado em 2012 no qual os autores 

descrevem a necessidade de uma abordagem organizacional que defina as atividades 

necessárias do projeto, sua execução diária e atividades relacionadas ao aprendizado 

para que se promova BPM.  

Neste aspecto, são apontadas barreiras e obstáculos a serem vencidos de 

diferentes formas nas organizações. O objetivo do artigo é analisar a importância 

atribuída às atividades necessárias para o gerenciamento de processos considerando a 

forma do gerenciamento dessas atividades e barreiras encontradas para que se parta de 

um gerenciamento funcional para um gerenciamento orientado a processo. Como 

implicação pratica, o estudo aponta que, dentre outros fatores, a definição de donos de 
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processo, o alinhamento estratégico e a medição de desempenho são FCS em iniciativas 

de BPM. 

Segundo Silva; Damian; Pádua: 

[…] In order to promote BPM, it is necessary to have an 

organizational approach that defines the necessary tasks of the 

processes’ project, day-to-day execution, and learning-related tasks. 

[…] According to ABPMP (Antonucci et al., 2009), the direct 

involvement of leadership and executive team, ownership of the 

process, incentives and rewards for the adoption of new processes, 

creating cross-functional teams to participate in and cooperate with 

the process, development of continuous improvement, commitment to 

investment and alignment of business strategy with the customer are 

essential to the promotion of BPM. (2012, p 762, 769). 

E15 - Business Process Management for SMEs: an Exploratory Study of 

Implementation Factors for the Australian Wine Industry. (Chong, Sandy, 2007). 

Trata-se de um estudo de caso realizado na indústria vinícola australiana de 

pequeno e médio porte cujo objetivo foi explorar e estruturar os principais assuntos 

relacionados a adoção e implementação de BPM. O estudo foi realizado através de uma 

coleta qualitativa de dados, incluindo entrevistas e análise de conteúdo das 

documentações existentes. 

O estudo apontou que a falta de recursos financeiros, de tempo e o pouco 

conhecimento sobre BPM são os principais fatores que impedem a implementação bem 

sucedida de BPM na indústria vinícola australiana de pequeno e médio porte. 

Segundo Chong: 

[…] In order that the factors inhibiting BPM implementation in the 

WA wine industry could be compared to that of previous studies 

involving SMEs, a review of the available literature was conducted. 

This resulted in an approximation of the five most important factors 

that impede BPM implementation for the SME sector as a whole. 

These can be summarised in the following list Absence of Cross-

Functional Mindset amongst Senior Executives. Lack of Support from 

Senior Management; Lack of Clarity on a Strategic Level; Lack of 
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Information Technology Expertise; Poor Knowledge of Process-

Oriented Approaches. (2007, p 49). 
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4.3 Respostas às Questões de Pesquisa 

As seções seguintes têm como objetivo responder detalhadamente as questões de 

pesquisa do Mapeamento Sistemático. Para cada QP, apresentaremos um conjunto 

de resultados que visa fornecer um entendimento sobre os Fatores Críticos de 

Sucesso em Iniciativas de BPM. 

4.3.1 Resposta à QP1 

QP1: Quais são os Fatores Críticos de Sucesso em Iniciativas de BPM? 

A tabela abaixo relaciona os Fatores Críticos presentes nos artigos relevantes. A 

primeira coluna indica o ID (identificação) dos estudos que descrevem os fatores 

descritos na segunda coluna. 

 

Estudos 

 
Fatores Críticos de Sucesso – FCS 

E1; E3; E4; E8; E9; E13; 

E14 
Alinhamento das Estratégias de Negócio 

E12; E9 Arquitetura do Processo 

E3; E7; E8 Padronização de Processos de Negócio 

E1; E2; E3; E4; E8; E9; 

E10; E14 
Pessoas e Empowerment 

E1; E2; E3; E4; E5, E6; 

E7; E9; E14 
Medição de Desempenho 

E3; E14 Definição dos Donos de Processos 

E1; E2, E8, E14 Gerenciamento Organizacional 

E2; E8; E11; E12; E14; 

E15 
Liderança (Apoio da alta Administração) 

E1; E2; E3; E12 Gerenciamento de Mudanças 

E3; E11 Alinhamento das Atividades do Projeto 

E3,E4,E10 Nível de Infraestrutura para Automação do Processo 
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E3; E4 Informatização 

E2; E3; E5, E6; E7; E13, 

E14 
Uso de um Sistema de Melhoria Contínua 

E3; E15 Nível de Especialização dos Funcionários 

E3; Nível de Investimento em TI 

E2; E14 
Designação de Papéis e Responsabilidades para os 

Envolvidos da Iniciativa do BPM. 

E15 Falta de Recursos Financeiros 

E15 Falta de Tempo 

E15 
Pouco Conhecimento de Abordagens Orientadas a 

Processos 

Tabela 11: Fatores Críticos de Sucesso Presentes nos Artigos Relevantes 

A seguir são descritos os fatores críticos de sucesso identificados na Tabela 11. 

Alinhamento das Estratégias de Negócio - É uma condição na qual as estruturas 

organizacionais proveem suporte à estratégia de negócio. Para que o BPM alcance 

sucesso em longo prazo e uma melhor performance, ele deve estar ligado a uma 

estratégia organizacional. Entender o contexto estratégico de um programa de BPM 

é essencial para maximizar o valor a partir de melhorias de processos. Além disso, a 

ligação entre estratégia de competitividade e a função de operações é crucial. 

Arquitetura do Processo - Corresponde a um mapa de processos de negócios 

hierárquico e interconectado que deve ser usado de forma única para todos os 

propósitos. Neste sentido, a arquitetura de processo descreve todas as características 

dos processos e é a principal referência quando se quer realizar qualquer mudança 

na organização. 

Padronização de Processos de Negócios - A padronização de processos de 

negócios é necessária, e particularmente na área industrial, oferece 

intercambiabilidade técnica, flexibilidade com regras e melhoria na confiança do 
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consumidor. Apenas processos padronizados trazem tarefas padronizadas que 

podem ser apoiadas por uma solução tecnológica adequada. É um fator necessário 

para que se atinja o resultado esperado do projeto, traduzindo-se como práticas 

organizacionais. 

Pessoas e Empowerment - Está relacionado ao comportamento dos funcionários, 

assim como a confiabilidade e autonomia que a organização deve fornecer às 

pessoas envolvidas. Estudos apontam uma correlação positiva entre investimento em 

treinamento e a performance de negócios da equipe. Sabe-se que há dispêndio de 

tempo na autorização de atividades que podem ser realizadas independentemente 

quando os funcionários tem a capacidade e iniciativa de tomar decisões. Esta 

autonomia proveniente do Empowerment da equipe resulta em operações mais 

ágeis. 

Medição de Desempenho - Fator crucial para alcançar uma melhoria sustentável. 

Novos processos devem ser medidos quanto ao tempo, custo, qualidade e 

produtividade, e então comparados com os processos que eles substituíram. 

Definição dos Donos de Processos - Todo processo deve ter um dono claramente 

definido, que revise a reforma do processo e seja responsável por suas melhorias 

contínuas. Esses donos de processos tem a responsabilidade de acompanhar o 

desempenho, melhorá-lo continuamente e treinar a linha de frente de trabalho que 

irá desempenhá-lo. 

Gerenciamento Organizacional - O gerenciamento organizacional deve ser 

baseado em processos e dar suporte a coordenação de trabalho, mas preservando a 

divisão de trabalho centrada na especialização. Este fator se relaciona com o 

estabelecimento das responsabilidades pelo processo e por seu gerenciamento. 

Liderança (Apoio da alta Administração) - Corresponde aos executivos seniores 

que dão suporte ao processo. Sem o suporte na iniciativa por parte da diretoria 

executiva dificilmente a implantação terá sucesso. O líder será a pessoa que venderá 

a ideia de BPM e permanentemente ele deverá expor os benefícios e resultados da 

iniciativa. 
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Gerenciamento de Mudanças - Tem como objetivo alcançar mudanças positivas 

nas organizações objetivando o sucesso. Devem-se criar esforços para criação de 

excelência em gerenciamento de mudanças para promover mudanças dramáticas; o 

dono do processo e a equipe devem ter a habilidade de superar a resistência a 

mudanças; um sistema de recompensa deve ser ajustado para servir aos funcionários 

após a mudança. 

Alinhamento das Atividades do Projeto - A importância do alinhamento nas 

atividades do projeto é fundamental para enfrentar a competitividade do mercado 

com sucesso.. Ele fornece suporte para que as estratégias de negócios de uma 

organização sejam críticas no sucesso do negócio. 

Nível de Infraestrutura para Automação do Processo - Extremamente ligada à 

informatização. Se refere à utilização de TI para auxiliar ou substituir os 

funcionários no desempenho de um processo de negócio. A modelagem de processo 

de negócio e sua automação aumentam o desempenho das atividades de negócios e 

permite a coordenação e a monitoração dentro da organização. Projetos 

automatizados podem ser executados mais rápido, com menos custos, e com 

melhores resultados. Uma desvantagem é que automatizar pode ser dispendioso e 

muitas vezes nem mesmo possível devido às limitações inerentes à tecnologia. 

Informatização - Informatizar a organização pode ser incompatível com suas 

necessidades e com seus processos de negócio, apesar de sua reconhecida 

importância. 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. 

Uso de um Sistema de Melhorias Contínuas - Um sistema de melhorias contínuas 

é necessário. É preciso que todas as estruturas formais da organização encorajem 

sua implementação para o sucesso das iniciativas de BPM. Sabe-se que poucas 

empresas obtém sucesso na adoção deste tipo de sistema que precisa ser desenhado 

integrando diferentes qualidades e abordagens de melhorias orientadas a processos.  

A alta administração deve estimular a equipe, enquanto os donos do processo devem 

popularizar o conceito de melhorias contínuas dentro da organização. 
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Nível de Especialização dos Funcionários - Uma importante variável contingente é 

a comparação entre o uso de um generalista e um especialista na condução de 

atividades em processos. Um especialista é capaz de realizar exatamente uma 

função, enquanto um generalista é capaz de realizar mais de uma. Especialistas são 

mais ágeis na construção de rotinas e detêm conhecimentos mais profundos quando 

comparados a generalistas. Como resultado, eles são mais eficientes e entregam 

maior qualidade. 

Nível de Investimento em TI - A importância do alinhamento da estratégia de TI 

com a estratégia de negócio é reconhecidamente aceita. Um investimento adequado 

em TI é contingente na estratégia da organização. É importante frisar que a TI 

sozinha não traz vantagens competitivas; os gerentes devem redesenhar os seus 

processos a partir de uma perspectiva do consumidor. Isso amplifica o fato de que o 

ambiente de uma organização é uma importante variável contingente na 

determinação do nível de investimento em TI. 

Designação de Papéis e Responsabilidades para os Envolvidos da Iniciativa do 

BPM - Cada equipe deve desenvolver atividades e assumir papéis claramente 

definidos baseados em processos anteriores. Os funcionários devem ter consciência 

do conceito e importância de seus processos e seus papéis na responsabilidade 

dentro do projeto. 

Falta de Recursos Financeiros - A baixa disponibilidade de recursos financeiros 

impede as empresas de ter uma estrutura capital sofisticada que seja flexível o 

suficiente para acomodar despesas com ferramentas de TI. Também priva estas 

empresas de ter uma quantidade razoável de funcionários que permita a realocação 

de um número suficiente de pessoal para realizar atividades específicas de BPM. 

Falta de Tempo - O tempo necessário para que a equipe seja treinada é um fator 

limitante do sucesso da implementação de BPM. Além disso, é importante para o 

sucesso da gestão de processos que haja uma quantidade razoável de pessoal com 

tempo disponível para a realização das atividades do projeto. 
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Pouco Conhecimento de Abordagens Orientadas a Processos - A otimização do 

conhecimento em abordagens orientadas a processos é essencial para o sucesso do 

BPM independente do tamanho e da influência da organização. 

 

 

Figura 10: Número de FCS por Estudo 

Podemos observar através da análise da tabela 12 e da figura 10 que foram 

encontrados 19 fatores críticos de sucesso nos estudos relevantes. Dentre os estudos, 

aqueles que mais se destacaram por terem trazido um maior número de FCS foram os 

estudos E3, E14 e E2, com 12, 8 e 7, respectivamente. 

Fazendo uma análise comparativa, é possivel perceber que as informações obtidas 

a partir do gráfico acima corroboram com os resultados apresentados na seção 4.1. Nela, 

é dito que o estudo E3 é um dos mais relevantes, pois dentre todos os artigos foi o que 

apresentou o maior número de FCS. 
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Figura 11: Número de Citações dos FCS 

A Figura 11 descreve os fatores críticos mais citados nos estudos analisados. 

Podemos observar que os fatores mais citados foram: (1) Medição de Desempenho, 9 

citações, o que corresponde  a 60% dos estudos relevantes; (2) Pessoas e Empowerment, 

8 citações, o que corresponde a 53,3% dos estudos; (2) Uso de um Sistema de Melhorias 

Contínuas e Alinhamento das Estratégias de Negócio, citados 7 vezes cada um, 

correspondendo a 46,7% dos estudos. Em contrapartida, os seguintes fatores  

apresentaram apenas uma citação cada, o que corresponde a pouco mais de 6,6% dos 

estudos relevantes: Pouco Conhecimento de Abordagens Orientadas a Processos, Falta 

de Recursos Financeiros, Falta de Tempo e Nível de Investimento em TI.  
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4.3.2 Resposta à QP2 

QP2: Quais são as recomendações descritas na literatura para gerenciar os 

Fatores Críticos de Sucesso em Iniciativas de BPM? 

 A tabela 12 mostra os FCS para os quais encontramos recomendações gerenciais 

e os estudos dos quais tais recomendações foram extraídas. É importante frisar que 

apesar de terem sido identificados 19 FCS nos estudos relevantes, encontramos 

recomendações gerenciais para apenas 15 deles.  Não foram encontradas 

recomendações gerenciais para os seguintes fatores: nível de especialização dos 

funcionários, falta de recursos financeiros, falta de tempo e pouco conhecimento de 

abordagens orientadas a processo. 

Fatores Críticos de Sucesso – FCS 

 

Estudos 

 

Alinhamento das Estratégias de Negócio 
E1; E3; E4; E8; 

E14 

Arquitetura do Processo E9; E12 

Padronização de Processos de Negócio E3 

Pessoas e Empowerment E2; E3; E4 

Medição de Desempenho 
E1; E2; E3; E4; 

E5, E6; E14 

Definição dos Donos de Processos E3; E14 

Gerenciamento Organizacional E8 

Liderança (Apoio da alta Administração) E8; E11; E14 

Gerenciamento de Mudanças E1; E2; E3; E12 

Alinhamento das Atividades do Projeto E3; E11 

Nível de Infraestrutura para Automação do Processo E3; E4 

Informatização E3; E4 

Uso de um Sistema de Melhoria Contínua 
E2; E3; E6; E13; 

E14 
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Nível de Investimento em TI E3 

Designação de Papéis e Responsabilidades para os 

Envolvidos da Iniciativa do BPM. 
E2; E14 

Tabela 12: FCS Recomendados por Estudos Relevantes 

A seguir são listadas as recomendações gerenciais para os FCS apresentados na 

tabela 12. 

Alinhamento das Estratégias de Negócios 

 Desenvolver objetivos definidos e estratégias da área de negócios; 

 Alinhar e ligar as estratégias aos processos, fazendo com que aqueles envolvidos 

nos processos, ainda que em departamentos diferentes, sintam que os objetivos 

de seus departamentos são alinhados; 

 Alinhar o gerenciamento de processos com os objetivos estratégicos da 

organização. 

Arquitetura do Processo 

 Desenhar os mapas dos processos de negócios com base nas experiências 

trocadas entre as partes envolvidas. 

Padronização de Processos de Negócios 

 Oferecer intercambiabilidade, flexibilidade com as regras; 

 Garantir a satisfação do consumidor; 

 Garantir a uniformidade na execução das tarefas. 

 Evitar regras muito rígidas. 

Pessoas e Empowerment 

 Garantir que os usuários tenham experiência no uso das ferramentas envolvidas 

no processo;  

 Estimular a confiança e a autonomia dos empregados para tomar decisões e 

melhorar seu trabalho;  
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 Treinar funcionários na modelagem de processo, os modelos precisam ser 

simples e a equipe precisa ser encoraja a fornecer modelos de alto nível. 

Medição de Desempenho 

 Comunicar claramente como cada um dos indicadores de performance foi 

calculado e como eles devem ser interpretados e usados; 

 Entender os resultados desejados e observar o processo geral no que diz respeito 

a satisfação do consumidor;  

 Revisar os processos periodicamente;  

 Avaliar o cenário antes, durante e depois da implementação do processo. 

Definição dos Donos de Processos 

 Revisar o desempenho do processo e promover melhorias contínuas; 

 Garantir uma alta proporção de donos de processos que devem ser, em sua 

maioria, executivos seniores; 

 Desenvolver as habilidades da equipe; 

 Garantir a melhoria dinâmica das capacidades dos processos de negócios; 

Gerenciamento Organizacional 

 Promover planejamento, liderança e alocação de recurso em nível 

organizacional.  

Liderança (Apoio da Alta Administração) 

 Controlar e monitorar quão bem a equipe realiza as atividades; 

 Vender constantemente a ideia de BPM; 

 Expor os benefícios e resultados da iniciativa de BPM; 

 Buscar continuamente a melhoria dos processos de negócios; 

Gerenciamento de Mudanças 

 Construir uma cultura de BPM na organização; 

 Descrever como os negócios funcionam em detrimento de usar um organograma 

da organização. 
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Alinhamento das Atividades do Projeto 

 Alinhar as atividades do projeto com base na discussão entre os gerentes de 

negócios; 

 Alinhar as estratégias do projeto e sua estrutura com ambiente competitivo. 

Nível de Infraestrutura para Automação do Processo 

 Garantir o encaixe entre a tecnologia da informação e os processos de negócios; 

 Utilizar ferramentas eletrônicas ou componentes de software para agilizar as 

atividades envolvidas no processo. 

Informatização 

 Obter apoio da alta direção com recursos financeiros; 

 Manter um nível adequado de atualização tecnológica; 

 Avaliar se a informatização é economicamente factível. 

Uso de um Sistema de Melhorias Contínuas 

 Estimular a inovação formal e informal; 

 Garantir respostas do dono do processo às sugestões dadas pelos funcionários; 

 Formalizar o processo de sugestões; 

 Garantir acesso às versões atuais dos modelos de processos de negócios a todos 

os empregados. 

Nível de Investimento em TI 

 Ter uma preocupação tanto com o capital humano envolvido quanto com os 

recursos tecnológicos; 

 Levar em consideração que o ambiente no qual a organização está inserida é 

uma importante variável para esse investimento. 

Designação de Papéis e Responsabilidades para os Envolvidos da Iniciativa de 

BPM 

 Alocar as pessoas em seus devidos papéis, atribuindo-lhes responsabilidades 

específicas; 
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A tabela apresentada no Apêndice E lista a quantidade de FCS com as citações 

por estudo do lado esquerdo e com as recomendações para o gerenciamento deles do 

lado direito. A análise desta tabela nos permite concluir que o fator Medição de 

Desempenho foi o mais citado e recomendado dentre todos os outros fatores, tendo sido 

recomendado em 77,8% dos estudos, [E1], [E2], [E3], [E4] , [E5] , [E6] e [E14], que o 

consideraram crítico para o sucesso de iniciativas de BPM. 

 Os fatores Alinhamento das Estratégias de Negócios e Uso de um Sistema de 

Melhorias Contínuas obtiveram 5 citações cada. O primeiro foi citado por 7 estudos, 

sendo que 71,4%, ou seja, 5 deles, [E1], [E3], [E4], [E8] e [E14], trazem recomendações 

sobre o gerenciamento deste fator. O segundo também foi recomendado por 71,4% dos 

estudos que o citaram como fator crítico para o sucesso de iniciativas de BPM. Os 

estudos que trouxeram recomendações sobre como gerenciar um sistema de melhorias 

contínuas foram [E2], [E3], [E6], [E13] e [E14]. 

 Os fatores Gerenciamento de Mudanças, citado pelos estudos [E1], [E2], [E3] e 

[E12]; Arquitetura do Processo, citado por [E9] e [E12]; Definição dos Donos de 

Processos, citado por [E3] e [E14]; Alinhamento das Atividades do Projeto, citado por 

[E3] e [E11]; Informatização, citado por [E3] e [E4]; Nível de Investimento em TI, 

citado por [E3] e Designação de Papéis e Responsabilidades para os Envolvidos da 

Iniciativa de BPM, citado por [E2] e [E14] foram recomendados por todos os estudos 

que os referenciaram como FCS. 

 O fator Nível de Infraestrutura para Automação do Processo foi citado por 3 

estudos mas  recomendado por 2 deles, [E3] e [E4]. O fator Liderança (Apoio da Alta 

Administração) foi citado por 6 seis estudos mas apenas 3 fizeram recomendações 

gerenciais sobre ele, são eles: [E8], [E11] e [E14]. 

 O fator Pessoas e Empowerment foi citado por 8 estudos mas apenas 3 

trouxeram recomendações gerenciais sobre ele: [E2], [E3] e [E4]. Como exposto acima, 

nem todos os estudos que citaram os fatores considerados como críticos para o sucesso 

das iniciativas de BPM fizeram recomendações gerenciais sobre eles. O exemplo mais 

evidente é o próprio fator Pessoas e Empowerment que, apesar de ter sido o segundo 

mais citado, não foi um fator para o qual encontramos recomendações gerenciais em 

todos os estudos que o referenciaram como FCS. 
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 O fator padronização de Processos de Negócios foi citado por 3 estudos, porém  

apenas o [E3] trouxe  recomendações gerenciais como resposta QP2. Quanto ao fator 

Gerenciamento Organizacional, apenas o estudo [E8] respondeu a QP2, mas foram 4 os 

estudos que o consideraram crítico para o sucesso de iniciativas de BPM. 

 Por fim, para os fatores Nível de Especialização dos Funcionários, Falta de 

Recursos Financeiros, Falta de Tempo e Pouco Conhecimento de Abordagens 

Orientadas a Processos, não obtivemos recomendações gerenciais explicitas.  

 A figura 12 sintetiza as informações fornecidas acima e obtidas a partir da 

análise da tabela do apêndice E. 

 

Figura 12: Número de Recomendações dos FCS 
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4.5 Análise Crítica dos Resultados 

Como discutido até o momento, a implementação de gerenciamento de 

processos de negócio enfrenta vários obstáculos, o que aumenta as chances de falha de 

iniciativas BPM. Para minimizá-las, podem ser analisados os fatores críticos que 

identificam passos e componentes da implementação que são cruciais para garantia de 

sucesso desses projetos.  

O presente trabalho consiste em um mapeamento sistemático da literatura e 

apresenta uma lista desses fatores, nos quais se devem concentrar os esforços na 

implementação visando alcançar os objetivos desejados e entregar resultados, 

garantindo a satisfação do cliente.  

Trkman (2010) aponta a falta de embasamento teórico como uma falha da 

maioria dos estudos que abordam FCS em iniciativas de BPM. O mapeamento 

sistemático apresentado nesta dissertação traz um considerável aporte teórico sobre os 

fatores críticos de sucesso através da análise de diversos parâmetros relevantes. 

Primeiramente, foi possível observar, a partir da análise do impacto dos estudos 

relevantes, relacionando seu nível de importância ao número de citações que ele teve, 

quais artigos eram mais importantes, e assim, mais contribuem com a produção de 

conhecimento na área de FCS em BPM.   

Ainda, uma análise temporal e do perfil da produção científica nesta área foi 

feita e revelou que a produção acadêmica na área é recente e se concentra nos últimos 4 

anos. Este fato nos permite concluir que há um grande potencial para desenvolvimento 

de mais pesquisas nesta área e que o fato de elas terem se concentrado nos últimos anos 

se deve a fatores como injeção de capital para realização de pesquisas na área de 

processos de negócios, desenvolvimento de novas tecnologias ou necessidades do 

mercado. 

 No que tange ao perfil dos estudos, observamos que a maioria dos artigos 

relevantes era de estudos de caso, o que corrobora o que foi observado por 

Trkman(2010)  que, como referenciado acima, ressalta que o enfoque da produção de 

conhecimento nesta área é ainda muito pouco teórico.   

Posteriormente, foi possível mostrar quais autores tem mais contribuições com 

produção de artigos na área, o que pode ajudar pesquisadores de FCS a selecionarem 
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estudos que sejam relevantes a sua pesquisa a partir do enfoque de um determinado 

autor .  

Uma outra importante análise teórica feita é de quais fatores obtiveram um 

maior número de citações nos artigos analisados, uma vez que podemos entender que os 

fatores mais citados são aqueles que tem relação mais estreita com o desfecho positivo 

da implementação de projetos de BPM. 

Através da análise dos resultados obtidos a partir deste MS, posso opinar que a 

medição de desempenho é, de fato, um fator de extrema relevância para o sucesso das 

iniciativas de BPM uma vez que, através dela, é possível detectar falhas e comparar os 

resultados obtidos àqueles desejáveis e, assim, encontrar gargalos e fatores limitantes da 

execução do processo. 

  Um outro fator que merece destaque e que se encontra dentre os mais citados, é 

o do uso de um sistema de melhorias contínuas. Sobre este fator, posso dizer que, 

juntamente com a medição do desempenho, pode assegurar a possibilidade de resultados 

positivos, uma vez que o uso de ferramentas dentro de um sistema deste tipo é  

imprescindível ao sucesso do BPM, imprimindo-lhe qualidade a partir do ponto em que 

será possível atingir resultados melhores através do uso de tais ferramentas.  

Concluindo minha opinião sobre o referencial e resultados teóricos, é possível 

opinar que os fatores mais citados são, realmente, os mais importantes e que aumentam 

as chances de sucesso de iniciativas de BPM. 

Do ponto de vista prático, esta dissertação fornece uma lista de recomendações 

gerenciais para implementação de projetos de BPM.  Podemos entender que seguir estas 

recomendações aumenta as chances de sucesso de inciativas de BPM, uma vez que elas 

foram produzidas com base nas experiências de empresas que realizaram a 

implementação bem sucedida de processos de gerenciamento de negócios.  

Sobre as recomendações, acredito que, como profissional de BPM, os resultados 

encontrados após o MS estão em concordância com a realidade aplicada na maioria das 

organizações que implementam o gerenciamento de processos de negócios.  
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4.6 Resumo do Capítulo 

Este capítulo apresentou o mapeamento sistemático conduzido com o objetivo 

de investigar os Fatores Críticos de Sucesso em Iniciativas de BPM e as recomendações 

para gerenciá-los. A pesquisa identificou 31 estudos dos quais 15 foram considerados 

relevantes. O mapeamento revelou 19 fatores críticos e as recomendações para o 

gerenciamento deles, com exceção dos fatores Nível de Especialização dos 

Funcionários, Falta de Recursos Financeiros, Falta de Tempo e Pouco Conhecimento de 

Abordagens Orientadas a Processos para os quais não conseguimos identificar 

recomendações nos estudos que os referenciaram como FCS. 

O mapeamento selecionou 15 estudos relevantes associados a 26 diferentes 

autores. Dentre estes, apenas o autor Peter Trkman se destacou como o mais 

representativo, tendo sido autor/coautor de 2 dentre os artigo relevantes, [E3] e [E4], o 

que corresponde a 13,3% deles. Todos os outros autores contribuíram com apenas 1 

artigo, o que corresponde a 6,7%. Um dos artigos de Peter Trkman, [E3], se destacou 

como um dos mais importantes dentre os artigos considerados relevantes por ter 

contribuído com 12 dos 19 FCS, ou seja, 63% do total de FCS. Outros 2 artigos 

representativos podem ser citados por terem contribuído com uma considerável 

quantidade de fatores críticos, os estudos [E14] e [E2] com 8 e 7 FCS, respectivamente. 

Os resultados deste MS ratificam as informações contidas na literatura uma vez 

que mostram que as pesquisas sobre os FCS em iniciativas de BPM são recentes, 

concentrando-se nos últimos 4 anos. Inclusive, o artigo considerado mais importante 

dentre os relevantes foi publicado no ano de 2010.  
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5 Conclusões 

Este capítulo tem como objetivo descrever as conclusões deste estudo. 

Inicialmente, apresentamos as limitações da pesquisa. Em seguida, discutimos as 

contribuições teóricas e práticas deste trabalho. Finalmente, abordamos as 

possibilidades de trabalhos futuros. 

5.1 Limitações e Dificuldades para a Realização da Pesquisa 

Como relatado no capítulo anterior, este estudo foi feito usando um rigoroso 

método de pesquisa através de um mapeamento sistemático. Contudo, como toda 

pesquisa, este estudo também teve limitações. Neste contexto, esta seção apresenta as 

principais limitações encontradas no mapeamento sistemático. 

 As principais limitações deste tipo de estudo são eventual omissão de artigos, 

viés na seleção de artigos, e uma possível inacurácia na extração de dados. No sentido 

de atenuar estas limitações, desenvolvemos um protocolo que definiu nossas questões 

de pesquisa. Usando estas questões como base, identificamos palavras-chaves e termos 

que nos permitiriam identificar artigos relevantes. 

Com relação a string de busca, uma importante limitação envolve o seu processo 

de elaboração. Como exposto no capítulo 3 na sessão 3.2.3, a estratégia utilizada para 

realizar este passo do mapeamento foi a derivação de termos a partir das questões de 

pesquisa para criar a string de busca. Este processo de criação pode não garantir a 

eficácia dela, uma vez que, por exemplo, a escolha das palavras pode não ter sido 

adequada. 

Outra importante limitação que envolve a string de busca advém do fato de que 

como nem todos os artigos abordaram os FCS de forma direta, é possível que tenha 

havido artigos que não foram incluídos como peseudo-relevantes por não conterem 

termos da string de busca em seus títulos ou resumos. 

A aplicabilidade das sugestões fornecidas pelos estudos para gerenciar os FCS em 

iniciativas de BPM não foi cientificamente testada nesta pesquisa, uma vez que não 

foram realizados estudos empíricos para validar as sugestões propostas. Esta é uma 

limitação do estudo, mas também é uma oportunidade para a continuidade da pesquisa 

em trabalhos futuros. 
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 No que concerne à extração de dados, tivemos algumas dificuldades em extrair 

dados dos estudos relevantes. A maioria dos artigos não apresenta detalhes objetivos 

sobre os fatores críticos de sucesso que pesquisamos para responder as QPs. Por vezes, 

foi necessário fazer um grande esforço de interpretação, o que pode trazer viés aos 

resultados.  

5.2 Contribuições Teóricas e Práticas 

Esta dissertação consiste em um mapeamento sistemático da literatura de 15 

estudos relevantes. Estes estudos serviram como fonte para extração de 19 FCS e as 

recomendações para seu gerenciamento.  

As principais contribuições deste estudo podem ser resumidas nos seguintes 

aspectos: 

 Uma lista de FCS em iniciativas de BPM que deve servir como 

norteamento da implementação de iniciativas de BPM. Como 

previamente discutido, estes fatores são os pontos nos quais se devem 

concentrar esforços visando o sucesso dos projetos de iniciativas de 

BPM. 

 Um conjunto de estratégias obtidas a partir da análise dos artigos 

relevantes 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; 

 Fornecimento de um referencial teórico como embasamento da pesquisa 

em FCS em BPM, através de: análise temporal, de escopo e de relevância 

dos estudos relevantes que serviram para produção da lista de fatores e 

recomendações gerenciais; 

5.3 Trabalhos Futuros 

Mesmo que uma pesquisa científica alcance os objetivos a que se propõe, sempre 

haverá a possibilidade de trabalhos futuros para complementar os resultados 

encontrados. Diante disto, são propostos a seguir alguns direcionamentos para novas 

pesquisas que podem ser desdobradas a partir desse estudo: 
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 Desenvolvimento de uma pesquisa empírica ampla para validar os FCS 

encontrados neste MS; 

 Desenvolver um guia prático de gerenciamento de processos de negócio 

utilizando os resultados desta pesquisa. O guia pode direcionar as 

atividades a serem desempenhadas durante a iniciativa de BPM, a 

metodologia para o ciclo de vida BPM, a definição de papéis e 

responsabilidades, dentre outras atividades que visam aumentar as chances 

de sucesso de iniciativas de BPM.  
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Systems, Man and 

Cybernetics 

2004 

One Step Beyond: Making B2b Decisions 

With Business Activity Monitoring And 

With Business Activity Monitoring And 

Soccer* 

Enrique Espinosa, Angeles 

Junco, Fernando Ramos E 

Jorge Ramirez 

Não responde 

as questões de 

pesquisa 

03 http://ieeexplore.ieee.org 

2nd International 

Conference on 

Electronic 

Computer 

Technology 

(ICECT 2010) 

2010 
Improvement Of Test Management In 

Bpmn With Aris 

Sahar Yousefi Barforooshi, 

Solmaz Moradi Moghadam 

E R.Nasiri 

Não responde 

as questões de 

pesquisa 

04 http://ieeexplore.ieee.org 

15th IEEE 

International 

Enterprise 

Distributed Object 

Computing 

Conference 

2011 
Always Stay Flexible! Wfms-Independent 

Business Process Controlling In Soa 

Andreas Hausotter, Carsten 

Kleiner, Arne Koschel, 

David Zhang And Heiner 

Gehrken 

Não responde 

as questões de 

pesquisa 
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Workshops 

05 http://ieeexplore.ieee.org 

IEEE Conference 

on Commerce and 

Enterprise 

Computing 

2011 
The Process-Rule Continuum— Can 

Bpmn & Sbvr Cope With The Challenge? 
Jana Koehler 

Não responde 

as questões de 

pesquisa 

06 http://ieeexplore.ieee.org 

Digital 

Information 

Processing and 

Communications ( 

ICDIPC) 

2012 
Workflow Based Approach For Designing 

And Executing Mobile Agents 

Antons Mislevics E Janis 

Grundspenkis 

Não responde 

as questões de 

pesquisa 

07 http://ieeexplore.ieee.org 

Service Research 

and Innovation 

Institute Global 

Conference 

2012 
Achieve Agile Enterprise System 

Through Collaboration With Bpms 

Qinhua Wang, Changrui 

Ren, Feng Chen 

Não responde 

as questões de 

pesquisa 

08 http://ieeexplore.ieee.org 

Proceedings of the 

43rd Hawaii 

International 

Conference on 

System Sciences 

2010 
Factors Influencing Business Process 

Standardization: A Multiple Case Study 

Markus Schäfermeyer, 

Daniel Grgecic  E 

Christoph Rosenkranz  

Não responde 

as questões de 

pesquisa 

09 http://link.springer.com 

Requirements 

Engineering  

Volume 10, Issue 

3 , pp 223-237  

 

2005 
Managing Context In Business Process 

Management Systems 

Balasubramaniam Ramesh, 

Radhika Jain, Mark Nissen, 

Peng Xu 

Não responde 

as questões de 

pesquisa 

http://link.springer.com/journal/766
http://link.springer.com/journal/766
http://link.springer.com/journal/766/10/3/page/1
http://link.springer.com/journal/766/10/3/page/1
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10 http://link.springer.com 

Information 

Systems Frontiers  

Volume 12, Issue 

4 , pp 443-455  

 

2008 
Increasing The Efficiency Of Business 

Processes Using A Theory Of Constraints 

Seung-Hyun Rhee,  Seung-

Hyun Rhee,Seung-Hyu 

Não responde 

as questões de 

pesquisa 

11 http://www.emeraldinsight.com 

Business Process 

Management 

Journal, v. 8, n. 4, 

p. 364-376, 2002 

2002 
Business Process Management : Public 

Sector Implications.  

Gulledge Jr, T. R.; 

Sommer, R. A 

Não responde 

as questões de 

pesquisa 

12 http://www.emeraldinsight.com 

. Business Process 

Management 

Journal, v. 15, n. 

5, p. 744 - 791, 

2009 

2009 
Business Process Management (Bpm) 

Standards: A Survey 

Ko, R. K.; Lee, S. S.; Lee, 

E. W 

Não responde 

as questões de 

pesquisa 

13 Especialista 

CISR No. 69 

Sloan WP No. 

1220-81 

1981 A Primer On Critical Success Factors. Bullen, C. V.; Rockart, J. F. 

Não responde 

as questões de 

pesquisa 

14 http://www.emeraldinsight.com 

Business Process 

Management 

Journal, v. 16, n. 

4, p. 619 - 661, 

2010 

2010 

Empirical Research In Business Process 

Management – Analysis Of An Emerging 

Field Of Research. 

Houy, C.; Fettke, P.; Loos, 

P 

Não responde 

as questões de 

pesquisa 

15 http://ieeexplore.ieee.org 
Information 

Society (i-

Society), 2010 

2010 Critical Success Factors Of 

Implementation Knowledge Management 
Asmahan M. Altaher Não responde 

as questões de 

http://link.springer.com/journal/10796
http://link.springer.com/journal/10796
http://link.springer.com/journal/10796/12/4/page/1
http://link.springer.com/journal/10796/12/4/page/1
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6012256
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6012256
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6012256
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International 

Conference on  

Process pesquisa 

16 Especialista 

Journal of Small 

Business 

Management, 

vol. 36, no. 1, pp. 

72-85. 

1998 

Determinants Of Business Process 

Reengineering Success In Small And 

Large Enterprises: An Empirical Study In 

The Canadian Context 

 

Raymond, L., Bergeron, F. 

And Rivard, S. 

Não responde 

as questões de 

pesquisa 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6012256
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6012256
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Apêndice D 

Lista de Estudos Relevantes 

 ID Base de Busca Fonte Ano Título/Subtítulo Autor(Es) 
QPs 

Respondidas 

E1 http://ieeexplore.ieee.org 

Proceedings of the 

42nd Hawaii 

International 

Conference on 

System Sciences 

2009 

Managing On Purpose: A 

Practitioner’s Goal For A 

Recalcitrant Bank 

Bryan Frew Bryan Frew & 

Associates, Sydney. Australia. 
Q1; QP2 

E2 http://ieeexplore.ieee.org 

Industrial 

Engineering and 

Engineering 

Management 

2009 

Critical Success Factors (Csfs) 

For Process Management 

Projects 

K. Rezaiea, B. Ostadib, S. Tadayoun, 

M. Aghdasi 
Q1; QP2 

E3 http://www.sciencedirect.com 

International Journal 

of Information 

Management 

2010 

The Critical Success Factors 

Of Business Process 

Management 

Peter Trkman Q1; QP2 

E4 http://www.sciencedirect.com 

International Journal 

of Information 

Management 

2013 

Increasing Process Orientation 

With Business Process 

Management: Critical 

Practices 

Rok Skrinjar, Peter Trkman Q1; QP2 

E5 http://www.emeraldinsight.com 

Business Process 

Management 

Journal, Vol. 4 No. 3, 

1998 

Business Process 

Management: A Review And 

Evaluation 

R.G. Lee And B.G. Dale Q1; QP2 

http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5339384
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5339384
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5339384
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=5339384
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1998, 

pp. 214-225 

E6 http://www.emeraldinsight.com 

Business Process 

Management 

Journal, Vol. 3 No. 1, 

1997, pp. 64-80. 

1997 

Business Process 

Management: A Boundaryless 

Approach To Modern 

Competitiveness 

Mohamed Zairi Q1; QP2 

E7 http://link.springer.com 

Business & 

Information Systems 

Engineering  

Volume 4, Issue 5 , 

pp 261-270  

 

2012 

The Impact Of Business 

Process Complexity On 

Business Process 

Standardization 

Markus Schäfermeyer  , 

Christoph Rosenkranz  Roland Holten 
Q1; QP2 

E8 http://link.springer.com 

Information Systems 

and e-Business 

Management  

Volume 9, Issue 3 , 

pp 383-403  

 

2010 

Advances In Business Process 

Management Implementation 

Based On A Maturity 

Assessment And Best Practice 

Exchange 

Michael Rohloff Q1; QP2 

E9 http://www.bptrends.com/ 

Business Rules 

Journal, v. Vol. 12, 

n. 10, October 2011 

2011 

Bpm Critical Success Factors: 

Lessons Learned From 

Successful Bpm 

Organizations.  

Burlton, R Q1; QP2 

http://link.springer.com/journal/12599
http://link.springer.com/journal/12599
http://link.springer.com/journal/12599
http://link.springer.com/journal/12599/4/5/page/1
http://link.springer.com/journal/12599/4/5/page/1
http://link.springer.com/journal/10257
http://link.springer.com/journal/10257
http://link.springer.com/journal/10257
http://link.springer.com/journal/10257/9/3/page/1
http://link.springer.com/journal/10257/9/3/page/1
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E10 Especialista 
Aberdeen Group, 

November 2008 
2008 

Bpm And Beyond: The 

Human Factor Of Process 

Management.  

Lock, M. Q1; QP2 

E11 http://www.bptrends.com/ BPTrends, 2006 2006 
Keys To Bpm Project 

Success.  
Miers, D. Q1; QP2 

E12 Turku School of Economics 
Turku School of 

Economics 
2011 

Critical Success Factors In 

Business Process 

Management – A Literature 

Review 

 

 Janne Ohtonen; Timo Lainema 
Q1; QP2 

E13 Especialista 
Business Process 

Management Jornal 
2013 

Which Cultural Values Matter 

To Business Process 

Management? 

Theresa Schmiedel; Jan Vom Brocke Q1; QP2 

E14 http://www.emeraldinsight.com 

Business Process 

Management Journal, 

v. 18, n. 5, p. 762-

776, 2012 

2012 

Process Management Tasks 

And Barriers: Functional To 

Processes Approach 

Lucia Aparecida da Silva; Ieda 

Pelogia Martins Damian E Silvia Inês 

Dallavalle de Padua 
Q1; QP2 

E15 Especialista 

Journal of 

Information Systems 

and Small Business, 

2007, vol. 1, no. 1-2, 

pp. 41-58 

2007 

Business Process 

Management For Smes: An 

Exploratory Study Of 

Implementation Factors For 

The Australian Wine Industry 

Sandy Chong QP1 
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Apêndice E 

Relação entre Estudos, FCS e Recomendações  

FCS Estudo/FCS  Estudo/Recomendações 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15  E1 E2 E3 E4 E5 E6 E6 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 

Alinhamento das 

Estratégias de 

Negócios 

x  x x    x x    x x 

 

 x  x x    x      x 

 

Arquitetura do 

Processo 
        x   x   

 
         x   x   

 

Padronização de 

Processos de 

Negócios 

  x    x x       

 

   x            

 

Pessoas e 

Empowerment 
x x x x    x x x    x 

 
  x x x           

 

Medição de 

Desempenho 
x x x x x x x  x     x 

 
 x x x x x x        x 

 

Definição dos Donos 

de Processos 
  x           x 

 
   x           x 

 

Gerenciamento 

Organizacional 
x x      x      x 

 
        x       

 

Liderança (Apoio da 
 x      x   x x  x x         x   x   x  
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Alta Administração) 

Gerenciamento de 

Mudanças 
x x x         x   

 
 x x x         x   

 

Alinhamento das 

Atividades do Projeto 
  x        x    

 
   x        x    

 

Nível de 

Infraestrutura para 

Automação do 

Processo 

  x x      x     

 

   x x           

 

Informatização   x x               x x            

Uso de um Sistema de 

Melhorias Contínuas 
 x x  x x x      x x 

 
  x x   x       x x 

 

Nível de 

Especialização dos 

Funcionários 

  x            x                

 

Nível de Investimento 

em TI 
  x            

 
   x            

 

Designação de Papéis 

e Responsabilidades 

para os Envolvidos da 

Iniciativa de BPM 

 x            x 

 

  x            x 

 

Falta de Recursos 

Financeiros 
              x                
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Falta de Tempo               x                 

Pouco Conhecimento 

de Abordagens 

Orientadas a 

Processos 

              x                

 

 


