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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal analisar iniciativas de gestão de processos 

de negócios (Business Process Management – BPM) a partir do ponto de vista de empresários 

e de especialistas em BPM no contexto das micro e pequenas empresas (MPEs) brasileiras. A 

motivação deste trabalho designa-se pela pouca investigação empírica sobre a utilização do 

BPM em MPEs, principalmente as brasileiras. As chances de sucesso que as iniciativas BPM 

podem acarretar nessas empresas, também contribuíram para a motivação. 

Foram realizados um survey, entrevistas com especialistas, e um estudo de caso. A 

pesquisa obteve um total de 57 respostas significativas e as entrevistas foram feitas com 3 

especialistas. O estudo de caso foi realizado em uma clínica veterinária, cujo empresário tinha 

interesse nas iniciativas de BPM. 

A partir da análise dos dados coletados na literatura e no survey, foi possível obter um 

conjunto de características das MPEs brasileiras que contribuem na implantação do BPM, além 

do fato dessa disciplina trazer benefícios como a agregação de valor e satisfação dos clientes. 

Além desse resultado, as entrevistas com especialistas apontam que, apesar do bom 

relacionamento com clientes, gerentes e colaboradores, a estrutura organizacional dessas 

empresas dificulta o uso da disciplina BPM para melhoria de resultados. O ambiente estudado 

no estudo de caso confirmou muitas das características descritas na literatura atual. No entanto, 

algumas delas, como estratégia e tomada de decisão intuitiva são barreiras que inibem a 

expansão do BPM nessas empresas. 

Como principal limitação para a realização dessa pesquisa, deve-se observar que o 

número de organizações pesquisadas não permite que os resultados sejam generalizados para 

todas as iniciativas de BPM nas MPEs brasileiras. Como conclusão, deve-se ressaltar que esta 

dissertação contribui para preencher a lacuna existente na literatura para as iniciativas em BPM 

pelas MPEs, principalmente as brasileiras, e serve como base para novos estudos empíricos 

nesta área. 

 

Palavras-chaves: Gestão por Processos de Negócios, Micro e Pequenas Empresas, Iniciativas 

BPM. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The main goal of this research to analyze Business Process Management (BPM) 

initiatives from the point-of-view of entrepreneurs and BPM experts in the context of Brazilian 

Micro and Small Enterprises (MSEs). The main motivation for this work is the small amount 

of empirical investigation about the utilization of BPM in MSEs, especially the Brazilian ones. 

As how BPM initiatives can affect their chances of success were also motivating factors. 

A survey, interviews with experts, and a case study were conducted. The survey 

received a total of 57 significant responses and interviews were conducted with three experts. 

The case study was conducted at a veterinary clinic, whose manager was interested in BPM 

initiatives. 

From the analysis of data collected in the literature and in the survey, it was possible to 

obtain a set of characteristics of Brazilian MSEs contributing for the implementation of BPM, 

besides the fact this discipline brings benefits such as adding value and customer satisfaction. 

In addition to this result, interviews with experts point out that, despite the good relationship 

with customers, managers and employees, the organizational structure of these companies 

hampers the use of the BPM discipline to improve results. The environment analyzed in the 

case study confirmed many of the characteristics described in the current literature. Some of 

them however, such as intuitive decision making are barriers that inhibit the expansion of BPM 

in these companies. 

As the main limitation to performing this research, it should be noted that the number 

of surveyed organizations is not enough for the results to be generalized to all BPM initiatives 

in Brazilian MSEs. As conclusion, it should be noted that this dissertation contributes to fill the 

gap in the literature for BPM initiatives by MSEs, especially the Brazilian ons, and can serve 

as the basis for new empirical studies in this area. 

 

Key-words: Business Process Management. Micro and Small Enterprises. BPM 

Initiatives. 
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1. Introdução 

 

 

As micro e pequenas empresas (MPEs) têm grande importância no cenário 

socioeconômico de um país, e no Brasil não é diferente. Pesquisas realizadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, revelam que elas representam mais de 

99% (5,7 milhões) das empresas brasileiras e são responsáveis por 60% (56,4 milhões) dos 94 

milhões de empregos em todo o país. No entanto, representam apenas 20% (R$ 700 bilhões) do 

Produto Interno Bruto (PIB) nacional, percentual muito pequeno, se comparado a outras nações, 

e que demonstra que ainda há muito espaço para o crescimento dessas empresas. Além disso, é 

evidente a necessidade de sua estruturação organizacional para suportarem o aumento da 

competitividade e as rápidas transformações no mundo dos negócios. 

Em geral, as MPEs empregam pessoas com pouca qualificação, que não encontram 

emprego nas empresas de maior porte. Um exemplo desse quadro é que em empresas com 

atividade principal no segmento de Informação e Comunicação, ou seja, pessoas especializadas 

em Tecnologia da Informação (TI) representam 32,9% nas microempresas e 97,1% nas 

empresas de maior porte. Essa e outras características remetem ao fato de que, nas grandes 

empresas, há maior especialização de funções, ou seja, há, em geral, tarefas bem definidas para 

os empregados diretamente envolvidos com as atividades-fim da empresa e os envolvidos com 

atividades de apoio e administração. Entretanto, nas microempresas, diferentes tipos de tarefas 

podem ser atribuídas a um único empregado IBGE (2010). 

Baldam (2009) revela que várias pesquisas de mercado têm apontado a Gestão por 

Processo de Negócios como sendo de interesse das empresas em geral como forma de resolver 

ou contribuir de maneira acentuada na solução de uma série de problemas organizacionais. Isso 

se deve a várias causas como, por exemplo, a hipercompetitividade global, o crescimento da 

complexidade organizacional, a maior exigência dos atores envolvidos (acionistas, imprensa 

etc.) quanto à transparência nos negócios, e o maior uso das tecnologias informáticas que 

permitem transações entre empresas (e-Business). 

Portanto, para produzir resultados satisfatórios, as empresas precisam de bons 

funcionários, gerenciamento adequado e trabalhar com modernas tecnologias. Nas MPEs não 

poderia ser diferente, cada vez mais os pequenos empreendedores necessitam investir em 

inovação tecnológica para garantir uma boa produção e ótima qualidade ou conforto para seus 
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clientes. Dessa forma, uma gestão orientada a processos contribuiria para uma melhor 

compreensão dos objetivos últimos dessas organizações. Além disso, a gestão por processos de 

negócios remete a uma noção de que os processos e os seus resultados são as interfaces reais 

com os clientes e não apenas funções individuais na organização. A modelagem e análise dos 

processos de negócio permitem desenvolver a organização, melhorando a sua eficácia e a 

qualidade do trabalho executado Perottoni et al. (2001). 

Para Capote (2013), BPM no Brasil ainda é um esforço organizacional muitas das vezes 

percebido e realizado por projetos pontuais e com grande esforço inicial. Prova disso é a 

pesquisa realizada pela ABPMP (2013) que aponta que a maior parte das práticas questionadas 

na pesquisa está sendo executada numa baixa maturidade (entre 2 e 3, na escala apresentada), 

e que há um longo caminho a evoluir para sua implantação efetiva. 

Um dos fatores que contribui para o cenário acima é que, quando as organizações 

começam a implantar soluções em toda a empresa para o gerenciamento de processos de 

negócios, elas se deparam com muitos obstáculos e desafios associados com a interação 

interdepartamental e colaboração. Dentre estes obstáculos, o principal, no caso específico das 

MPEs, é a capacidade limitada dos empresários em obter informações precisas sobre como o 

investimento em projetos BPM (Business Process Management) vai ajudar a sua empresa. Sem 

essa habilidade, eles também não são capazes de avaliar o risco ou incerteza envolvido em tais 

projetos. Considerando-se que decisões de BPM têm implicações complexas e de longo alcance, 

uma má tomada de decisão por parte das MPEs pode resultar em situações desastrosas Chong 

(2007). 

Diante desse cenário, e apoiado nas pesquisas existentes, propõe-se, no presente 

trabalho, uma análise do uso do BPM em micro e pequenas empresas, de maneira que os 

empresários e gestores possam avaliar de forma estruturada o uso dessa disciplina em sua 

organização. Além disso, esse trabalho propõe ampliar o quadro de pesquisas acadêmicas cujo 

tema esteja relacionado à Gestão por Processo de Negócios em micro e pequenas empresas. 

 

1.1. Motivação 

 

A principal motivação para a realização desse trabalho é a pouca investigação empírica 

sobre a utilização do BPM em micro e pequenas empresas, principalmente as brasileiras. 

Somado a isso há o interesse em estudar as particularidades dessas empresas, bem como as 

chances de sucesso que as iniciativas BPM podem acarretar nessas empresas. 
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1.2. Problema de Pesquisa 

 

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

empírica sobre a utilização do BPM em micro e pequenas empresas, foi percebida a 

oportunidade de investigar a utilização do BPM no contexto das MPEs do mercado brasileiro. 

É possível encontrar na literatura evidências que sugerem o aumento no interesse das 

empresas pelo BPM, tais como periódicos acadêmicos, artigos de consultorias especializadas, 

blogs e grupos de discussões na internet. No entanto, a maioria dessas evidências descrevem 

situações ocorridas principalmente no setor público ou em médias e grandes empresas. 

Com o interesse em identificar e analisar iniciativas de BPM no mercado de MPEs 

brasileiras, esta dissertação pretende investigar e tentar responder o seguinte problema de 

pesquisa: a iniciativa BPM é compensatória para as micro e pequenas empresas brasileiras? 

 

1.3. Objetivos e Contribuições 

 

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar a gestão de processos de negócios a partir do 

ponto de vista de empresários e de especialistas em BPM no contexto das micro e pequenas 

empresas brasileiras. Para que o objetivo central da pesquisa fosse alcançado, os seguintes 

objetivos específicos foram identificados: 

 

● Investigar, a partir da literatura existente, as características das micro e pequenas 

empresas brasileiras que demonstrem os benefícios ou não do uso da Gestão de Processos 

de Negócio.  

● Investigar as particularidades presentes em iniciativas de BPM nas MPEs brasileiras 

através de estudo de caso e questionário de avaliação;  

● Relacionar as características das MPEs brasileiras descritas na literatura com o uso da 

iniciativa de BPM a partir do ponto de vista de especialistas na área de BPM.  

 

Espera-se, primeiramente, que essa pesquisa sirva como base para outros estudos cujo 

tema esteja relacionado à Gestão por Processo de Negócios em micro e pequenas empresas. 

Além disso, espera-se que os resultados aqui apresentados sirvam como inspiração para a 

implementação do BPM em MPE brasileiras de forma planejada e estruturada. 
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1.4.  Estrutura da Dissertação 

 

A dissertação está estruturada da seguinte forma: 

 

Capítulo 2: é apresentado o referencial teórico que fundamenta o leitor sobre os conceitos 

básicos utilizados neste trabalho. Esses conceitos são relacionados à Gestão de Processos de 

Negócio e os trabalhos relacionados a esta pesquisa; 

 

Capítulo 3: são descritos os métodos de pesquisa adotados neste trabalho. São apresentadas a 

classificação da pesquisa, quadro metodológico e as principais etapas da pesquisa. Além disso, 

nesse capítulo são abordados e detalhados os procedimentos e instrumentos para coleta e análise 

dos dados, bem como a limitação dos métodos; 

 

Capítulo 4: apresenta os resultados da pesquisa. O capítulo foi dividido de acordo com os 

instrumentos de pesquisa utilizados: Survey; Entrevista com Especialistas; e Estudo de Caso. 

 

Capítulo 5: apresenta as considerações finais referentes aos objetivos atingidos do estudo, bem 

como suas contribuições, limitações da pesquisa, finalizando com recomendações para 

trabalhos futuros. 

 

A Figura 1 apresenta graficamente a estrutura da pesquisa. 

 

1.5. Trabalhos Relacionados 

 

Após a revisão da literatura, os trabalhos que mais se aproximaram ao trabalho proposto foram: 

 

● Gerenciamento de processos de negócios para as PME - um estudo exploratório de 

fatores de implementação para a indústria vinícola australiana  

Tem uma proposta semelhante do trabalho apresentado aqui, pois é uma iniciativa que 

tem como objetivo identificar as principais barreiras que são vivenciadas pelas PME 

australianas na indústria do vinho em seus esforços para implementar BPM em seus 

negócios. Além disso, este trabalho também tem a intensão de melhorar a relativa 
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ausência de um corpus de pesquisa substantiva relativas à adoção de BPM por entidades 

menores e podem muito bem oferecer uma agenda para uma série de outros tópicos de 

pesquisa dentro deste domínio.  
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Figura 1 - Estrutura do Trabalho 

● Um método de gestão por processo para MPEs 
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Esse estudo tem como objetivo principal propor um modelo adaptado às micros e pequenas 

empresas para auxiliá-las à introdução da gestão por processos. Está relacionado com o 

presente trabalho por, além de ser um estudo de caso, apresenta também um survey com o 

objetivo de se obter a percepção dos gestores de pequenas e micro empresas sobre gestão 

por processos.  

 

1.6. Metodologia  

 

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

procedimentos utilizados no trabalho. De acordo com a perspectiva de Vergara (1997) existem 

dois aspectos utilizados na classificação de uma pesquisa: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, a pesquisa será explicativa. Explicativa porque, segundo aquela autora, 

visa esclarecer quais fatores contribuem de alguma forma, para a ocorrência de determinado 

fenômeno, e visa justificar as razões para a fundamentação da pesquisa como um todo. Gil 

(1999) destaca que a pesquisa exploratória é desenvolvida no sentido de proporcionar uma 

visão geral acerca de determinado fato. Portanto, esse tipo de pesquisa é realizado, sobretudo, 

quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis. 

Acerca dos meios, a pesquisa será: 

 

● Bibliográfica: Os procedimentos adotados nessa pesquisa tiveram como base a revisão 

ad-hoc da literatura. Gil (1999) explica que a pesquisa bibliográfica é desenvolvida 

mediante material já elaborado, principalmente livros e artigos científicos. Esta pesquisa 

bibliográfica teve como intuito estudar a gestão por processo de negócios, considerando 

os seus benefícios e dificuldades de implantação, além de identificar as principais 

características das micro e pequenas organizações brasileiras.  

● Um levantamento ou survey: A escolha pela realização de um survey justifica-se pelo 

fato de que o objetivo geral da pesquisa é responder “o quê?” dificulta a implementação 

de BPM em MPEs brasileiras. Além disso, survey é o método em que o ambiente natural 

é a melhor situação para estudar o fenômeno, e que o objetivo de interesse ocorre no 

presente, fatos esses bastante apropriados para a pesquisa desse trabalho.  

 

Segundo Gil (1999), as pesquisas de levantamento ou survey  
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se caracterizam pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 

conhecer. Basicamente, procede-se a solicitação de informações a um grupo 

significativo de pessoas acerca do problema estudado para em seguida, mediante 

análise quantitativa, obter as conclusões correspondentes aos dados coletados. 

 

● Entrevista semiestruturada com Especialistas: com intuito de aprimorar e avaliar o quadro 

conceitual proposto, optou-se por realizar este tipo de entrevistas. Segundo Minayo 

(2000), a entrevista semiestruturada é aquela que combina questões abertas e fechadas, 

facultando ao entrevistado discorrer sobre o assunto em foco. Caracteriza-se pela 

existência de um guia com questões previamente preparadas, que serve de eixo orientador 

para o desenvolvimento da entrevista. Procura-se, dessa forma, garantir que os diversos 

participantes respondam às mesmas questões, no entanto, mantém-se um elevado grau de 

flexibilidade na exploração das questões. O uso da entrevista semiestruturada permite 

uma otimização do tempo disponível e um tratamento mais sistemático dos dados 

obtidos. Para Flick (2004), as entrevistas semiestruturadas com especialistas são um tipo 

particular de entrevistas semiestruturadas e visam analisar e comparar o conteúdo do 

conhecimento do especialista. O autor ainda enfatiza que os especialistas não são 

integrados ao estudo como casos únicos, mas representativos de um grupo (o grupo de 

especialistas de determinado tópico). 

● Estudo de caso: Estudo de caso porque a pesquisa tem um caráter de profundidade e 

detalhamento a cerca de um circunscrito de uma empresa e sua gestão. Gil (1999) salienta 

que “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou de 

poucos objetos, de maneira a permitir conhecimentos amplos e detalhados do mesmo, 

tarefa praticamente impossível mediante os outros tipos de delineamentos considerados”. 

 

Mais informações e detalhes das premissas e da elaboração de cada uma das etapas 

desse trabalho, bem como os procedimentos de análise de dados e limitações dos métodos de 

pesquisa serão abordados na proposta de trabalho no capítulo 3. 
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2. Revisão de Literatura 

 

 

Este capítulo está estruturado da seguinte maneira: a Seção 2.1 aborda sobre as micro e 

pequenas empresas, além de apresentar uma lista de características mais evidenciadas nas micro 

e pequenas empresas brasileiras; a Seção 2.2 define o conceito de processo de negócio dentro 

de um ambiente organizacional; a Seção 2.3 apresenta as definições de Gestão de Processos de 

Negócio e seus conceitos relacionados; a Seção 2.4 relaciona importantes pontos da 

implementação do BPM; a Seção 2.5 demonstra a relação da Gestão por Processos de Negócios 

e as micro e pequenas empresas; e por fim, a seção 2.6 apresenta os trabalhos que estão 

relacionados com essa pesquisa. 

 

2.1.  Micro e Pequenas Empresas 

 

Nos últimos anos, vem sendo crescente o interesse em torno das MPEs, em todos os 

níveis: socioeconômico, industrial e político. Isto porque 

 

em quase todo o mundo a participação de micro, pequenas e médias empresas na 

economia é altamente significativa; elas representam algo em torno de 90% do total 

de empreendimentos, e contribuem com porcentuais variados mas sempre expressivos 

na geração de empregos (Domingos (1995)). 

 

Esse potencial de geração de empregos e de ocupação da mão-de-obra é altamente 

desejável num cenário em que o desemprego tornou-se um problema estrutural. Outra questão 

que favorece as MPEs é a sua flexibilidade, que consiste na capacidade de aproveitar as 

oportunidades que o mercado oferece e em adaptar-se rapidamente às mudanças ocorridas em 

seu entorno. 

Estas empresas também apresentam vantagens na exploração de certos nichos de 

mercado, que necessitam do fornecimento de pequenos lotes, ou de personalização de produtos. 

Dessa forma, as MPEs representam uma alternativa viável e concreta para o fortalecimento da 

economia de um país, além de terem “papel extremamente relevante na geração de empregos – 

inclusive da mão-de-obra pouco especializada -, na absorção das matérias-primas e atendimento 

dos mercados locais, na distribuição equânime da renda e na mobilidade social” Domingos 

(1995). 

No entanto, não há um consenso nem internacional nem nacional – quanto à 

conceituação de microempresas e pequenas empresas. As definições geralmente utilizam 

critérios qualitativos e quantitativos recaindo em aspectos de pessoal ocupado ou de nível de 
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faturamento. A falta de homogeneidade de critérios para conceituá-las certamente introduz 

distorções no dimensionamento da participação econômica que possam ter no país 

comprometendo, assim, as comparações que aconteçam entre nações. 

O universo amplo e heterogêneo dessas organizações representa, em princípio, fator 

primordial na criação de postos de trabalho em qualquer país que seja analisado e não raro 

significativo volume de inovações, demonstrando flexibilidade e capacidade de rápida 

adaptação às mudanças que ocorrem. 

Seja como for, quando se leva em conta a redução do número de empregos causada 

pelas mudanças tecnológicas e dos processos de trabalho nas grandes empresas, fica explícita a 

tendência do segmento das MPEs tornar-se cada vez mais representativo para a geração de 

trabalho. 

Para Deitos (2002), elas possuem características próprias que as distinguem das grandes 

empresas. Estas características referem-se tanto à sua forma de organização, quanto ao seu 

relacionamento com clientes, fornecedores, instituições governamentais e demais atores do seu 

entorno. O Quadro 1, apresentado por Deitos (2002), ilustra as principais características deste 

tipo de empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Deitos, 2002 
 

Muitos estudos foram feitos e vem sendo realizados nessas organizações. Institutos 

como o SEBRAE e o IBGE são grandes idealizadores de pesquisas nessas empresas. Além, 

disso muitas outras pesquisas, realizadas em escolas universidades, contribuem para o aumento 

do número de trabalhos que abordam as MPEs. 

 

2.1.1. Micro e Pequenas Empresas Brasileiras 

 

No Brasil, consideram-se microempresas entidades que aufiram, em cada ano-

calendário, receita bruta igual ou inferior a R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e 

empresas de pequeno porte entidades que aufiram, em cada ano-calendário, receita bruta 

Figura 2 - Principais características das micro e pequenas empresas. 
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superior a R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e no máximo R$3.600.000,00 (três 

milhões e seiscentos mil reais) Receita Federal (2006). Além do fator receita bruta, há também 

o critério operacional do sistema Sebrae e da RAIS/MTE (Relação Anual de Informações 

Sociais / Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal), que classificam as micro e 

pequenas empresas de acordo com o número de empregados que compõe suas estruturas. Tabela 

1. 

 

Tabela 1 - Classificação de MPEs de acordo com número de funcionários 

Classificação Micro Empresas Pequenas Empresas 

SEBRAE (comércio e serviços) 0-9 funcionários 10-49 funcionários 

SEBRAE (indústria) 0-19 funcionários 20-99 funcionários 

RAIS 0-19 funcionários 20-99 funcionários 

Fonte: SEBRAE e RAIS 

 

O IBGE desenvolveu em 2003 um amplo estudo sobre as principais características de 

gestão das MPEs brasileiras, que são: 

 

● baixa intensidade de capital;  

● altas taxas de natalidade e de mortalidade: demografia elevada;  

● forte presença de proprietários, sócios e membros da família como mão-de-obra ocupada 

nos negócios;  

● poder decisório centralizado;  

● estreito vínculo entre os proprietários e as empresas, não se distinguindo, principalmente 

em termos contábeis e financeiros, pessoa física e jurídica;  

● registros contábeis pouco adequados;  

● contratação direta de mão-de-obra;  

● utilização de mão-de-obra não qualificada ou semi-qualificada;  

● baixo investimento em inovação tecnológica;  

● maior dificuldade de acesso ao financiamento de capital de giro; e  

● relação de complementaridade e subordinação com as empresas de grande porte.  

 

De forma mais estruturada, Cezarino e Campomar (2010), em seu artigo sobre as micro 

e pequenas empresas, fazem uma comparação entre os aspectos de caracterização das MPEs 

brasileiras levantados por Leone (1999) e o IBGE (2003) resultando em um quadro com as 

características das MPEs brasileiras como demonstra a Tabela 2. 
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Diante desses e outros fatores, Cezarino e Campomar (2010) conclui que, de forma 

geral, as MPEs brasileiras são caracterizadas pela baixa qualidade gerencial, gestão informal e 

escassez de recursos e, portanto, algumas teorias divergem a respeito de sua capacidade de 

sobrevivência no mundo contemporâneo devido ao seu porte. 

 

Tabela 2 - Características das MPE brasileiras. 

Especificidades Especificidades Especificidades 

Organizacionais Decisionais Individuais 

Pobreza de recursos; Tomada de decisão Onipotência do 

Gestão centralizadora; intuitiva; proprietário/dirigente; 

Situação extra Horizonte temporal de Identidade entre pessoa 

organizacional curto prazo; física e jurídica; 

incontrolável; Inexistência de dados Dependência perante 

Fraca maturidade quantitativos; certos funcionários; 

organizacional; Alto grau de autonomia Influência pessoal do 

Fraqueza das partes decisória; proprietário/dirigente; 

no mercado; Racionalidade econômica, Simbiose entre patrimônio 

Estrutura simples e leve; política e familiar. social e pessoal; 

Ausência de planejamento;  Propriedade dos capitais; 

Fraca especialização;  Propensão a riscos 

Estratégia intuitiva;  calculados. 

Sistema de informação   

simples.   

   

 Fonte: Cezarino, 2010  

 

É sabido que, quanto maior o desenvolvimento tecnológico nos processos de produção 

e de gestão das empresas, maior a probabilidade de serem mais eficientes, produtivas e, 

consequentemente, terem maior competitividade e potencialidades para o desenvolvimento de 

inovações. Porém, parte das microempresas se encontra alijada do mundo digital e, 

consequentemente, de seus benefícios, ou seja, o uso das Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC) não incorporou todas as potencialidades nessas organizações. E uma das 

muitas barreiras a serem transpostas é a escassez de profissionais especializados em TIC. 

No entanto, ainda hoje o percentual de uso das TIC nessas organizações brasileiras é 

muito baixo. Isso pode ser explicado devido ao fato de que as MPEs são confrontadas com 

desafios adicionais como o alto custo de telecomunicações, a falta de apoio legislativo do 

estado, o uso de tecnologias obsoletas, o analfabetismo tecnológico global, a falta de pessoal 

qualificado, e infraestrutura deficiente de comunicação Bazhenova, Taratukhin e Becker 

(2012). Para entender um pouco mais esse quadro, uma pesquisa do IBGE (2010) mostra que, 

em um universo de 454,6 mil empresas que não usam computador, 96,2% são microempresas, 

e, entre as que não usam Internet (537 mil), 95,3% também pertencia a este segmento. As 
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principais razões para não usarem computador são as seguintes: as atividades para as quais seria 

necessário o uso de computadores eram realizadas por terceiros (86,3%) e o uso desse 

equipamento na empresa era prescindível (73,5%). Duas outras explicações para o não uso de 

computador foram o elevado custo deste equipamento (25%) e a falta de pessoas que soubessem 

utilizá-lo (21,3%). O mesmo ocorre em relação ao uso da internet, com taxas um pouco 

diferentes. 

Quanto ao alto índice de mortalidade, em torno de 70% das empresas não superam as 

dificuldades iniciais inerentes aos ambientes empresarial e encerram suas atividades nos três 

primeiros anos e meio de atividade. Rodrigues (2012) destaca que um dos principais fatores 

para isso ocorrer é a ausência de aplicações de ferramentas de gestão. Isso porque os gestores 

dessas organizações, em grande parte, gerenciam apenas com o conhecimento empírico, ou 

senso comum, que os mesmos denominam de “prática”, já caracterizada anteriormente como 

estratégia e tomada de decisão intuitiva. 

Deitos (2002) destaca cinco principais dificuldades encontradas pelas MPEs brasileiras: 

 

a) Falta de recursos financeiros - apontada como uma das maiores dificuldades com que 

convivem as MPEs, a carência de recursos é um fator que limita os investimentos 

necessários para que estas empresas se desenvolvam ou, até mesmo, sobrevivam.  

b) Gerenciamento - As MPEs têm problemas de gerenciamento decorrentes, normalmente, 

de duas situações: o tempo de dedicação do(s) sócio-gerente(s) à empresa e/ou a 

capacitação para gestão. A primeira situação ocorre quando o sócio-gerente assume 

tarefas dentro da organização e fora dela, não podendo desta forma dedicar-se 

inteiramente ao negócio, o que traz perdas em termos de gestão. Na segunda situação falta 

ao gestor capacitação empresarial, existindo o desconhecimento de técnicas básicas para 

gerir as atividades internas e externas à empresa.  

c) Carga tributária elevada - A carga tributária vigente no país é apontada pelos empresários 

como uma das maiores dificuldades das empresas. Uma alta carga tributária contribui 

para o comprometimento da competitividade das empresas, pois sobrecarrega os preços 

de venda, num momento em que oferecer produtos com qualidade e a preços baixos é 

fundamental para concorrer em um mercado globalizado.  

d) Infraestrutura - entendida como a existência de um sistema de transporte, universidades, 

institutos de pesquisa, parques tecnológicos, serviços de apoio, telecomunicações, etc. — 

é um dos fatores que podem favorecer as MPEs, quando são de boa qualidade e de acesso 

facilitado. A existência de infraestrutura de qualidade, beneficia o conjunto das empresas 

o que, por sua vez, impulsiona o desenvolvimento da região, criando um círculo propício 
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ao rescimento que favorece as empresas, no conjunto e individualmente. No Brasil, os 

problemas relacionados à infraestrutura, diferem de uma região para outra. Regiões mais 

industrializadas, pelo seu próprio processo de desenvolvimento histórico, tendem a ter 

melhores condições em pesquisa e desenvolvimento, formação de recursos humanos, 

transporte, telecomunicações e em instituições de apoio tecnológico e empresarial. 

Assim, as dificuldades em relação à infraestrutura estão fortemente vinculadas à região 

onde está localizada a empresa, não devendo ser estudadas fora deste contexto.  

e) Recessão econômica – a recessão econômica gera instabilidade, inibe investimentos, 

aprofunda os problemas financeiros, diminui a demanda por produtos e serviços e 

aumenta o número de inadimplentes. Todas estas situações são prejudiciais às MPEs e às 

empresas de modo geral. 

 

Porém, Deitos (2002) ressalta que as dificuldades enfrentadas pelas MPEs do Brasil, 

não se esgotam nestas cinco categorias citadas, mas envolvem muitos outros fatores. Parece, 

inclusive, que alguns deles são negligenciados ao não aparecerem de forma explícita nas 

pesquisas, como é o caso do acompanhamento do avanço tecnológico. Note-se também, que a 

maior parte das dificuldades é atribuída às questões decorrentes do contexto socioeconômico e 

político, por serem mais facilmente apontados, inclusive porque justificam os fracassos de 

gestão. 

 

2.2. Processos de Negócio 

 

Para entender o termo processo de negócio é preciso definir um processo. No dicionário 

da língua portuguesa (Houaiss, 2001) processo se refere à realização contínua e prolongada de 

alguma atividade, ou seja, é um conjunto de atividades que, juntas, produzem um resultado de 

valor para uma pessoa. As definições do Business Process Modeling Notation (BPMN) são 

compatíveis com as da ISO 9000, que define processo como “um conjunto de atividades inter-

relacionadas ou interativas, que transformam entradas em saídas”. Aliás, quase todas as 

definições mencionam um fluxo de entradas e de saídas. 

A visão por processo procura entender “o que precisa ser feito e como fazê-lo”. Sendo 

assim, a administração é um processo ou atividade dinâmica, que consiste em tomar decisões 

sobre objetivos e recursos. O processo administrativo é então inerente a qualquer situação em 

que haja pessoas utilizando recursos para atingir algum tipo de objetivo, realizando atividades, 

usando métodos e ferramentas, que transformam entradas em saídas destinadas ao cliente. 

Velloso (2009) define processos de negócios como sendo os instrumentos da 

implementação das estratégias da empresa, isto é, das ações que a empresa precisa tomar para 
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aproveitar as oportunidades e evitar as ameaças identificadas no ambiente de negócios. Assim 

sendo, a gestão por processos de negócio consiste em desenvolver novos processos e melhorar 

os existentes tendo em vista os objetivos estratégicos. O gerenciamento adequado dos processos 

internos e dos departamentos proporcionará uma otimização de funções, ganhos de 

produtividade e agilidade para tomada de decisões. 

Segundo Castro (1999) um processo de negócio possui (Figura 3): 

 

Fonte: Castro, 1999 

● clientes – indivíduos, grupos ou organizações para os quais os bens, serviços ou saídas 

são destinados;  

● saídas – os produtos, bens ou serviços produzidos pelo processo, visando satisfazer um 

cliente, cujo objetivo é usar o produto ou transformá-lo em outro produto;  

● transformar – atividades, tarefas e procedimentos executados dentro do processo 

adicionam valor às entradas, transformando-as em algo que possui mais valor para o 

cliente;  

● entradas – bens ou serviços provenientes dos fornecedores, necessários para produzir os 

bens e serviços para os clientes;  

● operadores – pessoas que trabalham para a execução de um processo, também chamadas 

colaboradores ou participantes;  

● fornecedores – pessoas e organizações que oferecem as entradas que a empresa precisa, 

Figura 3 - Elementos de um Processo 
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com uma qualidade adequada e mediante remuneração;  

● requisitos – descrição das características dos produtos que os clientes desejam e esperam 

receber;  

● realimentação ("feedback") – informações sobre a satisfação ou insatisfação dos clientes 

com os produtos, que servem para melhorar o processo e o produto;  

● fronteiras – fronteiras delimitam as tarefas, atividades e procedimentos que integram o 

processo;  

● dono do processo – pessoa que possui responsabilidade e autoridade pela operação e 

melhoria do processo como um todo.  

 

Segundo Perottoni et al. (2001) para que ocorra o gerenciamento de sistema de 

informação adequado é preciso traçar um plano de negócios entre os processos administrativos 

dos diversos departamentos existentes nas organizações. Por isso, é preciso uma orientação para 

os processos, a fim de que se compreenda como de fato as coisas são feitas na organização, 

revelando problemas, estrangulamentos e ineficiências que numa organização tradicional, não 

seriam identificados. A gestão de processos pode: 

 

● Reduzir tempos de ciclo;  

● Diminuir custos;  

● Melhorar a eficiência interna;  

● Melhorar a qualidade;  

● Aumentar a satisfação dos Clientes e dos Colaboradores.  

 

Uma orientação para os processos também contribui para uma melhor compreensão dos 

objetivos últimos da organização e quais os seus contributos individuais nesse contexto. 

Também é importante a noção de que os processos e os seus resultados são as interfaces reais 

com os Clientes e não apenas funções individuais na organização. A modelagem e análise dos 

processos de negócio permitem desenvolver a organização, melhorar a sua eficácia e a 

qualidade do trabalho executado Perottoni et al. (2001). 

Para Castro (1999), implementar processos eficientes e eficazes corresponde a analisá-

los tendo como base os seguintes passos: 

 

● Identificar o problema da organização ou processo;  

● Coletar dados sobre o problema;  
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● Diagnosticar o problema;  

● Decidir e planejar ações a serem tomadas;  

● Implementar a solução escolhida;  

● Avaliar resultados obtidos e necessidades de novas melhorias.  

Para concretizar os processos administrativos, a gerência se responsabiliza por diversas 

funções como: treinamento; planejamento, escolha e definição de processo; seleção de equipe 

e de suas normas de trabalho; identificação de clientes e requisitos; fixação de conhecimento 

do processo; especificação de ferramentas, equipamentos e materiais para execução do processo 

corretamente; controle; conhecimento e responsabilidade sobre o processo. 

Para se ter uma ideia mais clara sobre a visão de processos nas organizações, Jeston & 

Nelis (apud Baldam (2009)) indicam as características de organização centrada e não centrada 

em processos da Tabela 3. 

 

Tabela 3- Características de organização centrada e não centrada em processos 

Fonte:Baldam 2009 

Centrada em Processos Não centrada em Processos 

Entende que processos agregam 

significativo valor para a organização e 

facilitam à organização atingir seus 

objetivos estratégicos. 

Não está completamente convencida da 

contribuição que a visão e estudos de 

processos podem trazer para a organização 

e para a estratégia. 

Incorpora o BPM como parte da prática 

gerencial. 

Gerenciamento de processos não é foco 

primário. 

Envolve o BPM na estratégia. Apoia várias iniciativas isoladas de BPM. 

Os executivos seniores possuem foco em 

processos, especialmente o presidente, já 

que os demais tendem a seguir o líder. 

Entende que processo é importante pelos 

problemas que causa (qualidade, lista de 

reclamações, etc). 

Possui clara visão de seus processos e como 

se relacionam. 

Pode possuir cadeia de valor bem 

definida, lista de processos e sub 

processos. Talvez até possua alguns 

processos modelados. 

A estrutura da organização reflete seus 

processos. 

A estrutura da organização reflete seus 

departamentos. 

Entende que pode surgir tensões entre os 

processos e departamentos e possui meios 

de sanar tais situações. 

Pode tornar uma tensão em frustração  

criar mentalidade de punição. 

Possui um executivo sênior destacado para 

área de processos e integração deles dentro 

da organização. 

Funcionalidades baseadas em 

responsabilidades que não cruzam 

departamentos. 

Recompensas e prêmios baseadas em metas 

de processos. 

Recompensas e prêmios baseadas em 

metas de departamentos. 
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2.3. Gestão por Processo de Negócios 

 

De acordo com o site da Gartner (2013), Business Process Management (BPM) é a 

disciplina de gestão de processos como meio para melhorar os resultados de desempenho do 

negócio e agilidade operacional. Processos abrangem as fronteiras organizacionais, interligando 

pessoas, fluxos de informação, sistemas e outros recursos para criar e entregar valor aos clientes 

e constituintes. 

Segundo o BPMCBOK (2013), BPM é uma nova maneira de articular e aplicar, de 

forma integrada, abordagens, metodologias, estruturas de trabalho, práticas, técnicas e 

ferramentas para processos que muitas vezes são aplicadas de maneira isolada. Os profissionais 

são orientados a buscarem resultados que utilizem processos como meio para atingir um fim, 

exercendo uma prática baseada em princípios de valor, visão compartilhada do futuro, 

inspiração de outros, desapego ao sucesso temporário, fomento de um ambiente de colaboração, 

fortalecimento de relações pessoais, respeito pelo meio ambiente, valorização da solidariedade, 

concretização do potencial de cada pessoa, ética e dignidade. 

Para Zairi (1997), BPM está correlacionado aos aspectos principais da operação do 

negócio e apresenta grande potencial para agregação de valor e alavancagem do negócio. Isto 

ocorre devido às regras implementadas pelo BPM, assim descritas por ele: 

 

● Requer que as atividades principais sejam mapeadas e documentadas;  

● Cria foco nos clientes por intermédio de conexões horizontais entre atividades-chave;  

● Emprega Sistemas de Informação (SI) e documenta procedimentos para assegurar 

disciplina, consistência e continuidade de resultados com qualidade;  

● Utiliza mensuração de atividades para avaliar o desempenho de cada processo 

individualmente, estabelece objetivos e níveis de entrega que podem incorporar objetivos 

corporativos;  

● Emprega o método de melhoria contínua para resolução de problemas e da geração de 

benefícios adicionais;  

● Utiliza as melhores práticas para assegurar o alcance de altos níveis de competitividade;  

● Emprega a mudança cultural, não se atendo apenas aos melhores SI e à estrutura 

organizacional mais adequada.  
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Baldam (2009) entende que BPM é uma disciplina administrativa e de engenharia,  com 

indicadores predefinidos, mas alteráveis que possui uma lista de exigências. São elas: 

 

● Meios de colocar os processos concebidos em prática.  

● Um método sistemático e confiável de análise do impacto do processo de negócio e de 

introdução de inovações.  

● Modelos de execução de processos que sejam alinhados à estratégia da organização, que 

reflitam a complexidade de suas atividades diárias e que facilitem a análise, 

transformação e mobilização das equipes.  

 

O gerenciamento de um portfólio de processos de negócios voltado não apenas para as 

necessidades atuais dos clientes, mas para a alteração constante das necessidades.  

 

● Habilidade para responder a alterações no mercado e para combinar e customizar 

processos.  

● Uma melhor compreensão da trajetória estratégica da organização: expansão do mercado 

e incremento dos lucros, ou diminuição de influências externas, obstáculos e falhas 

internas para responder mais rapidamente às mudanças de mercado.  

● Um meio consistente, resiliente e previsível de “processar processos”, transformando a 

empresa num permanente laboratório de processos, habilitando continuamente inovações, 

transformações e agilidade de execução.  

 

1.1.1. Ciclo do Gerenciamento de Processo de Negócio 

 

Há vários modelos para orientar o gerenciamento de processos de negócios que 

assumem a forma cíclica, isto é, contêm uma séria de ações que se repetirão na fase seguinte. 

Segundo o BPMCBOK (2013), os processos de negócio devem ser gerenciados em um ciclo 

contínuo para manter sua integridade e permitir a transformação. Ou seja, envolve uma 

continuidade, um ciclo de feedback sem fim para assegurar que os processos de negócio estejam 

alinhados com a estratégia organizacional e ao foco do cliente. 

O modelo clássico de Harrington (apud Müller (2003)) divide a implantação da Gestão 

de Processos em cinco fases: organizar para o aperfeiçoamento, entendimento dos processos, 

aperfeiçoamento, medição e controle e aperfeiçoamento contínuo. Müller (2003), baseando-se 

em Harrington e outros autores, construiu um modelo com sete fases: preparação, estrutura 
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organizacional, configuração, priorização, descrição, análise, melhoria e padronização. 

Os modelos propostos anteriormente convergem em vários pontos desde conteúdo até 

a sequência da aplicação, o que varia entre eles é a ênfase dada a cada etapa. O modelo criado 

por Baldam (2009) baseia-se nos modelos anteriores. Porém, ele reduz o número de etapas, 

englobando nessas as ferramentas necessárias de maneira adequada, simplificada para a 

implementação da metodologia BPM, e por esse motivo será o modelo adotado por este estudo. 

O Ciclo BPM adotado por Baldam (2009) pode ser aplicado a um processo em 

particular, tanto quanto a uma gestão integrada de todo o feixe de processos da organização, 

existentes ou futuros. Ele é composto pelas etapas de: Planejamento do BPM; Modelagem e 

otimização de processos; Execução de processos e; Controle e análise de dados. A seguir será 

analisada cada uma dessas etapas. 

 

1.1.1.1. Planejamento do BPM 

 

Conforme Baldam (2009), nesta etapa de Planejamento do Ciclo do BPM, várias 

atividades são desempenhadas: 

 

● Definir os processos-chave para a estratégia da organização – Usando metodologias 

conhecidas (Cadeia de Valor, Balanced Scorecard - BSC, SWOT), pode-se perceber em 

quais processos a organização é mais forte, onde precisam melhorar, quais ameaças e 

oportunidades que se apresentam no mercado e também os indicadores que medem o 

desempenho dos processos e as metas para estes indicadores;  

● Levantar os principais pontos fracos dos processos em uso na organização;  

● Identificar as oportunidades (novas abordagens, produtos ou serviços) que possam ser 

fornecidas aos clientes pela organização, levando a preparar os processos que permitirão 

sua entrega;  

● Perceber que mesmo processos sem problemas aparentes podem passar por inovação;  

● Preparar, no todo ou em parte, a visão global de processos – a criação de uma Visão 

Global de Processo é fundamental numa Gestão Integrada dos Processos. Definir a Visão 

é importante para compreender os processos da organização, desde o nível estratégico ao 

operacional;  

● Classificar os processos que mereçam atenção em ordem de prioridade - Problemas que 

impedem a entrega ao cliente, ou lançamento dos concorrentes merecem atenção especial 

e a implantação de processos pode ser imediata;  
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● Identificar ao time de projetos de processos e às áreas envolvidas as diretrizes e 

especificações básicas desejadas a partir do planejamento;  

● Planejar e controlar as tarefas necessárias à implementação.  

 

1.1.1.2. Modelagem e Otimização de Processos 

 

Modelagem de processos de negócio é o conjunto de atividades envolvidas na criação 

de representações de processos de negócio existentes ou propostos. Pode prover uma 

perspectiva ponta a ponta ou uma porção dos processos primários, de suporte ou de 

gerenciamento. O propósito da modelagem é criar uma representação do processo de maneira 

completa e precisa sobre seu funcionamento. Por esse motivo, o nível de detalhamento e o tipo 

específico de modelo têm como base o que é esperado da iniciativa de modelagem. Um 

diagrama simples pode ser suficiente em alguns casos, enquanto um modelo completo e 

detalhado pode ser necessário em outros BPMCBOK (2013). 

A modelagem de processos implica em uma abordagem mais disciplinada, padronizada, 

consistente e sobretudo mais científica e madura. Ela tem que atender um grupo cada vez mais 

heterogêneo de trabalhadores e, para isto, deve ser escalável, configurável e estabelecer uma 

ponte entre as Tecnologias de Informação e as exigências do negócio. Conforme Baldam 

(2009), existem inúmeras técnicas e metodologias, sem que fique claro quais podem ser 

aplicadas em todas as situações de BPM. Certas técnicas são mais aplicáveis a um determinado 

tipo de processo (suporte, produtivo, estratégico), ou de uso do modelo (funcional, 

comportamental, etc.) 

Segundo Inazawa (2009), é nesta fase que o processo é modelado em termos de 

atividades, regras, participantes, interações e relacionamentos. O processo é estruturado em 

atividades, que podem ser mapeadas como tarefas que são executadas por pessoas ou sistemas 

internos ou externos à corporação. É realizada a validação ou a simulação dos processos, através 

do uso de estimativas de tempo de execução e custo, recursos requeridos pelas atividades e a 

probabilidade de ocorrência de eventos. 

Conforme Baldam (2009) os modelos de processos são usados para: 

 

● Discutir e compreender os processos;  

● Apoiar a melhoria contínua (análise de eficiência e de eficácia);  

● Simular alternativas;  

● Treinar os operadores dos novos processos;  
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● Especificar os sistemas de informação que deverão suportar o negócio.  

 

Esta etapa de modelagem de processo compreende duas grandes atividades: Modelagem 

do estado atual do processo (As Is) e Otimização e modelagem do estado desejado do processo 

(To Be). 

 

1.1.1.2.1.  Modelagem do estado atual do processo (As Is) 

 

A modelagem de estado atual (As Is) trata-se da primeira etapa, onde é realizado um 

levantamento das informações da organização, a fim de desenvolver um modelo (com maior ou 

menor grau de formalização) que represente de que maneira o trabalho é realizado na empresa 

atualmente. Conforme Baldam (2009), não existe um modelo perfeito. O autor afirma que 

modelagem é uma atividade de “construir” modelos. 

Baldam (2009) diz que “o primeiro passo de qualquer projeto de BPM é entender o 

processo existente e identificar suas falhas (exceto, evidentemente, em caso de um processo 

novo) ou, no jargão dos especialistas, ‘fazer a modelagem As Is’, de modo a": 

 

● Não voltar a cometer os erros do passado.  

● Evitar rejeição imediata dos atuais usuários do processo.  

● Conhecer melhor os pontos de melhoria.  

● Ter em mãos métricas que permitam identificar, com clareza, as melhorias 

proporcionadas pelo estado futuro. 

 

Através da modelagem é possível entender o processo existente na organização e 

identificar suas falhas. Espera-se, desta forma, obter métricas suficientes a fim de estabelecer 

uma base na fase seguinte da análise e desempenho do processo atual, que permita identificar 

as melhorias proporcionadas pelo estado futuro, assim como uma documentação dos prós e 

contras e do desempenho do processo Inazawa (2009) 

Segundo Inazawa (2009), durante o processo de estado atual “vários tipos de interações 

entre os envolvidos no processo podem existir, incluindo atividades de colaboração e reuniões”. 

Baldam (2009) aponta como sendo relevante as seguintes etapas para a modelagem do 

processo atual: 

 

● Preparação do projeto de modelagem: envolve as diversas atividades de compreensão de 
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escopo (qual processo será modelado, propósitos, métricas, verificar alinhamento 

estratégico, prazos e entregáveis), composição da equipe envolvida, definição de 

documentação necessária, planejamento das reuniões (pessoas envolvidas, datas, agenda, 

infraestrutura necessária à reunião), consulta à documentação do processo, ou que rege o 

processo previamente disponível (normas, leis, regulamentos e referências);  

● Entrevista e coleta de dados com usuários (especialista de negócio e facilitadores): podem 

incluir entrevistas (em aberto ou dirigidas), criação conjunta da lista de esquema gráfico 

de atividades, descrição de informações que comporão o processo e criação de atas de 

reunião;  

● Documentação do processo: será construído o modelo, conforme metodologia 

previamente definida. Além dos componentes do processo propriamente dito, outras 

informações serão necessárias, como controle de versão de documentação, publicação, 

referências e escopo. Nessa fase é comum o uso intensivo de software de apoio à 

modelagem;  

● Validade do processo: deve-se testar o modelo em uma instância real do processo, para 

verificar se realmente está coerente. Em alguns casos, a validação é impossível porque o 

tempo de processamento é muito longo, ou porque exigiria um grande deslocamento, ou 

seu custo seria alto demais. Por exemplo, um processo de compra por licitação pública, 

quando envolve grandes somas, pode se desenvolver por meses; 

● Correção de documentação: são corrigidas eventuais distorções percebidas durante a 

validação do processo.  

 

Conforme TACHIZAWA, SCAICO, apud Inazawa (2009), ao fazer uma análise dos 

processos atual é necessário: 

 

verificar se os objetivos são atendidos, se as atividades estão bem relacionadas, se os 

recursos alocados são suficientes e se as interfaces entre gerências estão sendo 

previstas e administradas. Também é importante verificar a consistência das tarefas 

utilizadas, evitando a redundância das mesmas. 

 

Conforme Baldam (2009), com a experiência prática e com os estudos de JESTON & 

NELIS, espera-se obter com a modelagem do estado atual:  

 

● Modelo do processo atualmente em uso;  
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● Métricas apropriadas e suficientes para estabelecer uma base para futuras medidas de 

melhorias de processos, priorização e seleção na fase seguinte de análise do To Be;  

● Métricas e documentação do atual desempenho do processo;  

● Documentação do que trabalha bem e o que precisa funcionar melhor;  

● Identificação dos itens mais significativos e de ganho rápido que podem ser rapidamente 

implementado;  

● Um relatório dessa fase.  

 

1.1.1.2.2. Otimização e modelagem do estado desejado do processo 

(To Be) 

 

Conforme Baldam (2009), esta é a fase na qual pretende-se criar um ambiente de 

discussão entre as partes envolvidas, visando a melhora nos processos em questão, inová-los 

ou mesmo fazer questionamentos que agregarão valor à organização. Entre as abordagens do 

estado futuro mais comuns podem ser citadas: 

 

● Melhoria continua;  

● FAST;  

● Benchmarking;  

● Adoção de melhores práticas e processos comodizados (transformá-los em commodities);  

● Redesenho de processo; (abordaremos este ponto mais a frente);  

● Inovação de processo.  

 

Segundo Baldam (2009), todas essas abordagens precisam de análise do processo, 

estruturada ou não. Além disso, o autor acrescenta que nesta etapa funciona a simples exposição 

dos processos: em mesa ou parede, impressos em grande formato. Com isso, os membros das 

equipes poderão, munidos de canetas, fazer anotações em forma de recados. 

De acordo com SANTOS, 2006, apud Baldam (2009), 

 

O objetivo desta etapa é definir a decisão a ser tomada em relação aos 

processos identificados durante a modelagem do estado atual e seu 

realinhamento com os objetivos e estratégias da organização. Se a decisão for 

redesenhar os processos, será necessário desenvolver um novo modelo de 

processos com as melhorias previstas para a situação atual identificada. 
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Segundo (HARRINGTON, ESSELING, NIMWEGEN, 1997 apud Baldam (2009)), a 

abordagem de redesenhar o processo tem o foco de refinar o processo atual. O redesenho é 

aplicado a processos que não estão bons. Ao aplicar o redesenho de processos, pode-se reduzir 

custos, tempo de ciclo e taxa de erros entre 30% e 60% e pode ser aplicado em 

aproximadamente 70 a 90% dos processos em uso. 

No redesenho de processos, um modelo de simulação do processo atual é construído. A 

seguir, tenta-se (Baldam (2009)): 

 

● Eliminar burocracia.  

● Analisar o valor agregado;  

● Eliminar tarefas duplicadas;  

● Simplificar métodos;  

● Reduzir o tempo de ciclo;  

● Testar para reduzir erros;  

● Simplificar os processos por reestruturação organizacional;  

● Usar linguagem simples;  

● Padronizar;  

● Realizar parcerias com fornecedores;  

●  Usar automação, mecanização e tecnologia da informação. 

 

Conforme (O’CONNELL, PYKE, WHITEHEAD, 2006, JESTON, NELIS, 2006, apud 

Baldam (2009)), entre os resultados esperados, podem estar incluídos: 

 

● Redesenho do processo ou mesmo um novo processo;  

● Documentação de suporte ao processo redesenhado ou novo processo;  

● Requerimentos de alto nível para as novas opções observadas;  

● Modelos de simulação e detalhes de custos ABC;  

● Confirmação de que as novas opções atendem às expectativas dos envolvidos;  

● Confirmação que está alinhado à estratégia;  

● Um relatório das diferenças que precisam ser atendidas para cumprir os requerimentos;  

● Plano de desenvolvimento e treinamento da equipe;  

● Relatório de impactos na organização e em outras esferas (ambiental, social e etc.);  

● Detalhes do plano de comunicação do novo processo.  
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É de grande importância destacar que nessa fase a cultura organização tem grande 

influência para as tomadas de decisões referente aos processos. O livro BPMCBOK (2013), 

destaca que toda organização tem uma cultura que influencia os processos. Essa cultura inclui 

como o trabalho é executado e o que motiva os membros da organização para o trabalho. Fatores 

culturais podem levar a consequências não intencionais quando novos processos são 

implementados. O entendimento da cultura organizacional é fundamental para o gerenciamento 

da organização durante a mudança. As atitudes vão mudar à medida que progridem o desenho 

e a implementação.  

O estado presente desejado é feito em dois momentos distintos, mas, conforme Baldam 

(2009), estão intimamente ligados. 

Durante a descrição de um diagrama de negócio, os eventuais problemas relacionados 

ao processo que ele representa são documentados e para cada um são propostas possibilidades 

de melhorias. Os principais conceitos envolvidos, as regras e os recursos utilizados ou 

produzidos por cada processo são identificados e modelados como entidades de negócio 

Inazawa (2009). 

Em um primeiro momento deve-se, antes de qualquer mudança de hábito dos que já 

seguem os processos existentes, respeitar a experiência dos que trabalham nos processos 

organizacionais. Além disso, ao modelar o processo futuro, deve-se certificar-se de que seus 

interlocutores descrevem o processo de forma objetiva e não de um modo idealizado Baldam 

(2009). 

 

1.1.1.3. Execução do Processo  

 

É na execução do processo que ocorre as fases de modelagem e otimização. Para 

Baldam (2009) esta é uma etapa crítica, pois o usuário de fato passará a ter acesso ao projeto 

do processo, e, a partir desta fase, serão percebidos os impactos positivos ou negativos da gestão 

de mudanças.  

Conforme Baldam (2009), como cada processo terá suas particularidades, a sequência 

de implantação pode ser ligeiramente alterada. As seguintes atividades são sugeridas: 

 

● Preparar o teste da nova solução;  

● Completar testes e pilotos;  

● Atualizar os entregáveis;  
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● Gerenciar o plano de transferência de tecnologia;  

● Desenvolver os planos da posta em marcha da nova solução;  

● Treinar a equipe;  

● Desenvolver e executar os programas de marketing da solução;  

● Postar em marcha das mudanças ou novo processo.  

 

Segundo Baldam (2009), nem sempre na execução de processo ou tarefas é necessária 

ferramenta de TI. Porém é muito comum o uso do pessoal de TI como habilitador. Ainda existe 

nas organizações o pensamento de que só quem pode melhorar os processos é o pessoal de TI. 

Para Baldam (2009), ignorar a TI na modelagem e otimização de processos é um erro                                

gravíssimo, porém atribuir somente à equipe de TI a responsabilidade de implantação e 

melhoria pode ser outro. A sinergia entre as áreas é o que faz surgir melhores resultados. Este 

mesmo autor afirma que, ter a área de TI como parceira pode ser muito importante, pois abre-

se um leque de opções de ferramentas. 

Além da implantação, deve-se fazer o controle quando em operação. Para Baldam 

(2009), “as metodologias usadas em processos produtivos de chão de fábrica podem ser úteis 

no acompanhamento dos processos de negócios”. 

 

1.1.1.4. Controle e Análise de Dados  

 

É nesta fase que são geradas as informações sobre o comportamento dos processos. 

Algumas técnicas e tecnologias aplicáveis ao controle e análise dos dados de instâncias de 

processos, tais como BSC (Balanced Scorecard) e BI (Business Intelligence), permitem uma 

melhor visão do desempenho geral e apontam se a organização está alcançando seus objetivos 

ou se é necessário efetuar ajustes nos processos, nas metas ou mesmo na estratégia da 

organização Inazawa (2009).  

Para Baldam (2009) é nesta etapa que será visto se os processos estão sendo realizados 

conforme planejado, se tendem a se desviar do esperado, se atendem à estratégia organizacional, 

etc. 

Para que os dados sejam analisados é feita uma comparação dos dados obtidos, uma 

montagem dos indicadores que avaliarão o processo. Na fase de análise, a medida do 

desempenho do processo provê informações de melhorias operacionais. A partir de uma visão 

“fim-a-fim” do processo é possível fazer uma análise top-down para determinar a influência de 

cada passo ou sub processo no resultado global Inazawa (2009). 
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Inazawa (2009) afirma que normalmente, após o desenvolvimento de aplicações e de 

sua implantação e execução em ambiente de produção, pouco suporte é dado ao negócio para 

avaliar se a solução implementada foi adequada ou se há potencial para melhores resultados. 

BPM, ao contrário, foca na melhoria contínua dos processos de negócio, e para tanto, provê 

mecanismos para que o negócio acompanhe o comportamento dos processos e identifique falhas 

e oportunidades. 

Sendo assim Inazawa (2009) categoriza essa monitoração dos processos sob dois 

aspectos: 

 

● Operacional: Neste caso, o objetivo da monitoração é acompanhar os processos no nível 

do detalhe, ou seja, cada instância em execução. Procura-se por exceções (se o processo 

ultrapassou limites de prazo, custo, conclusão sem sucesso) possibilitando assim o 

negócio atuar na correção da situação, priorizando o processo ou mesmo contatando seus 

participantes;  

● Analítica: Aqui o objetivo é analisar o conjunto das execuções dos processos, pro-curando 

por exceções recorrentes ou por melhores estratégias e oportunidades para o negócio. É 

o momento de comparar os resultados projetados com os realmente atingidos e planejar 

ações de correção.  

 

1.1.2. BPMN e os Elementos de BPD 

 

Segundo Baldam (2009) a especificação da notação de modelagem de processos de 

negócio (BPMN), criada pelo BPMI (Business Process Management Initiative) provê uma 

notação gráfica para representar processos de negócios em um diagrama, chamado de Diagrama 

de Processos de Negócios (BPD), servindo de apoio ao uso de BPM por não-especialistas. 

Essa notação tem sido especialmente desenhada para coordenar a sequência dos 

processos e as mensagens que fluem entre os participantes das diferentes atividades. Ou seja, 

ela tem como objetivo dar suporte ao gerenciamento de processos de negócio, tanto para os 

usuários técnicos quanto para os usuários de negócio, fornecendo uma notação intuitiva para os 

usuários, tornando-os capazes de representarem semânticas de processos complexos. 

A BPMN (2013) ressalta como benefícios do uso da modelagem com BPMN: 

 

● BPMN é um padrão internacional de modelador de processos aceito pela comunidade.  

● BPMN é independente de qualquer metodologia de modelador de processos.  



42 
 

● BPMN cria uma ponte padronizada para diminuir a lacuna entre os processos de negócio 

e sua implementação.  

● BPMN permite modelar o processo de uma maneira unificada e padronizada.  

 

O BPD é o local para modelar processo de negócio, que pode ser formado por um ou 

mais processos e são divididos em três tipos básicos: 

 

● Private (internal) business process –– ou diagramas de processos de negócios privados. 

Utilizado quando não há interesse na interação desse processo com outros com os quais 

ele possa interagir. Preocupa-se com o teor deste fluxo em si. (Figura 4) 

 

 

 

Fonte: BPMN, 2013 

 

● Abstract (Public) Process – ou processos abstratos, representam uma interação entre um 

processo de negócio privativo e outro processo ou participante. Não há preocupação com 

o conteúdo do fluxo em si, mas sim como ele colabora com os outros fluxos dentro de 

um sistema. (Figura 5)  

● Colaboration (Global) Process – O processo colaborativo descreve a interação entre dois 

ou mais entidades do negócio. Estas interações são definidas como uma sequência de 

atividades que representa o padrão de trocas de mensagens entre as atividades envolvidas. 

Ele pode ser entendido como sendo dois ou mais processos abstratos comunicando entre 

si. E no processo abstrato, as atividades que são as participantes na colaboração podem 

ser consideradas como sendo os pontos de contato entre os participantes. (Figura 6) 

Figura 4 - Diagrama de Processo de Negócio Privado 
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Fonte: BPMN, 2013 

Fonte: BPMN, 2013 

 

Um BPD é constituído de um conjunto de elementos gráficos que permitem o 

desenvolvimento de diagramas simples semelhantes aos de fluxo utilizados por analistas de 

negócios. Os elementos utilizados são distintos uns dos outros e utilizam formas também 

comumente utilizadas pela maioria dos modeladores. Por exemplo, as atividades são 

representadas por retângulos e as decisões por losangos Inazawa (2009) 

Figura 5 - Diagrama de Processo Abstrato 

Figura 6 - Diagrama de Processo Global 
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Para ajudar a entender como o BPMN pode gerenciar as necessidades da organização, 

a lista de elementos gráficos do BPMN é apresentada em dois grupos. Primeiro, existe a lista 

de elementos essenciais (Core Elements) que irá suportar os requerimentos necessários para 

uma notação simples. Estes são os elementos que definem o layout básico do BPMN. Muitos 

processos de negócios poderão ser modelados adequadamente com estes elementos. Segundo, 

existe uma lista completa de elementos, os quais ajudarão a suportar requerimentos de uma 

poderosa notação para gerenciar situações de modelagem mais avançadas. 

 

1.1.2.1.  Elementos Essenciais 

 

Para que o usuário (leitor) possa facilmente identificar os tipos básicos dos elementos e 

entender o diagrama, o BPMN fornece um pequeno conjunto de categorias básicas de 

elementos, onde dentro delas podem ser adicionadas informações e modificações para apoiar 

as necessidades da complexidade sem alterar drasticamente a aparência do diagrama. As 

quatros categorias dos elementos são: 

 

● Objetos de Fluxo (Flow Objects) - são os principais elementos gráficos para definir o 

comportamento do processo de negócio. Existem três tipos de objetos de fluxos, 

conforme mostra a Figura 7. 

● Objetos de Conexão (Connecting Objects) - A conexão dos objetos de fluxos com outra 

informação é realizada por meio de três objetos, como mostra a Figura 8.  

● Raia de piscina (Swimlanes) - Segundo a norma BPMN (2013), o conceito de 

“swimlanes” é usado para ajudar a partição e organização das atividades, pois um 

diagrama BPMN pode representar mais de um processo, bem como os processos que 

mostram a colaboração entre processos privados ou participantes. Caso isso aconteça, 

cada processo de negócio privado será considerado como sendo realizada por diferentes 

participantes. Graficamente, cada participante irá ser particionado; isto é, vai estar 

contido em uma caixa retangular, chamada "pool". Pools podem ter sub-Swimlanes, que 

são chamados, simplesmente, "Lanes", como mostra a Figura 9. 

● Artefatos (Artifacts) - são usados para fornecer informações adicionais sobre o processo. 

Existem três artefatos padronizados, mas os Modeladores ou ferramentas de modelagem 

são livres para adicionar muitos artefatos conforme o necessário. O conjunto corrente de 

artefatos inclui: Objeto de Dados (Data Object); Grupos (Group); Anotação (Annotation). 

Veja detalhes na Figura 10. 
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Fonte: BPMN, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: BPMN, 2013 

 

 

Figura 7 - Objetos de Fluxo 

Figura 8 - Objetos de Conexão 
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Fonte: BPMN, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BPMN, 2013 

 

2.4. Implementação do BPM 

 

O BPMCBOK (2013) afirma que é difícil implementar BPM e que os principais 

problemas diante de qualquer mudança significativa são as barreiras humanas, inércia e 

interesses ocultos. E afirma ainda que, para adquirir resiliência operacional, a cultura e as 

atitudes da organização devem também mudar. Porém, as mudanças para incorporar práticas de 

Figura 9 -Raia de Piscina 

Figura 10 - Artefatos 
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BPM não são fáceis, mas podem ter consequências excepcionais de longo prazo. Além disso, 

esse tipo de mudança pode levar anos e necessita de planejamento, controle e atitude 

corporativa. Como BPM requer investimentos nas capacidades de negócios e estas devem ser 

desenvolvidas ao longo de uma curva de maturidade em processos, a sua implementação deve 

ser uma decisão estratégica e com total apoio da liderança executiva. 

Apesar das dificuldades encontradas na adoção de BPM, os benefícios trazidos para a 

organização vão desde a agregação de valor com maior foco e alinhamento com a estratégia, 

até a satisfação do cliente. O guia BPMCBOK (2013) leva em consideração quatro grupos que 

podem se beneficiar direta ou indiretamente de BPM (tabela 4). Esses benefícios vão de acordo 

com base e persistência no caminho da maior maturidade dos processos. 

Os autores Minnone e Turner (2012) apresentam como problemas na adoção da Gestão 

por Processos de Negócios os seguintes fatores: 

 

● Falta de interesse da alta administração;  

● Dificuldade de alinhar os projetos baseados em processos à estratégia corporativa;  

● Dificuldade de mensurar os benefícios financeiros;  

● Falta de conhecimento sobre processos;  

● Indefinição das responsabilidades (inexistência de um responsável pelo processo de 

negócio);  

● Falta de recursos direcionados aos projetos;  

● Problemas relacionados aos indicadores de desempenho dos processos.  

 

Além disso, Pone (2006) acrescenta a inexistência de testes para aprovação dos 

processos, a falta de comunicação dentro e fora dos departamentos, poucas pessoas com 

habilidades ou experiência para projetar, desenvolver e instalar as ferramentas e soluções de 

BPM. 

Conforme Baldam (2009), 

 

a literatura é unânime quanto à necessidade de apoio da alta administração e de 

considerar o BPM como um dos propósitos estratégicos da organização, sob pena de 

comprometer seu sucesso e sua continuidade. Caso contrário, têm-se apenas casos 

pontuais de sucesso, mas não uma implantação com benefícios amplos e uma nova 

filosofia de trabalho. (Baldam (2009)). 
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Tabela 4 - Benefícios do BPM 

Benefícios para Atributos do Benefício  

Organização 

 - Transformação de processos requer definições claras de responsabilidade 

e propriedade.  

- Acompanhamento de desempenho permite respostas ágeis.  

- Medições de desempenho contribuem para controle de custos, qualidade 

e melhoria contínua.  

- Monitoramento melhora a conformidade.  

- Visibilidade, entendimento e prontidão para mudança aumentam a 

agilidade.  

- Acesso a informações úteis simplifica a transformação de processos.  

- Avaliação de custos de processos facilita controle e redução de custos.  

- Melhor consistência e adequação da capacidade de negócio.  

- Operações de negócio são mais bem compreendidas e o conhecimento é 

gerenciado.  

Cliente 

- Transformação dos processos impacta positivamente os clientes.  

- Colaboradores atendem melhor às expectativas de partes interessadas.  

- Compromissos com clientes são mais bem controlados.  

Gerência 

- Confirmação que as atividades realizadas em um processo agregam valor.  

- Otimização do desempenho ao longo do processo.  

- Melhoria de planejamento e projeções.  

- Superação de obstáculos de fronteiras funcionais.  

- Facilitação de benchmarking interno e externo de operações.  

- Organização de níveis de alerta em caso de incidente e análise de 

impactos  

Ator de 

Processo 

- Maior segurança e ciência sobre seus papéis e responsabilidades.  

- Maior compreensão do todo.  

- Clareza de requisitos do ambiente de trabalho.  

- Uso de ferramentas apropriadas de trabalho.  

- Maior contribuição para os resultados da organização e, por 

consequência, maior possibilidade de visibilidade e reconhecimento pelo 

trabalho que realiza.  

Fonte: BPMCBOK, 2013 
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Sendo assim, Ceribeli (2013) relaciona essas dificuldades com o conjunto de práticas 

que contribuem para o sucesso da implementação de uma filosofia de gestão baseada em 

processos: 

 

● Obter patrocínio da alta administração;  

● Alinhar os processos de negócios à estratégia competitiva da organização;  

● Criar um conjunto de métricas capazes de apontar os ganhos obtidos com a orientação 

para processos;  

● Treinar os funcionários, para que os mesmos modifiquem seus modelos mentais focados 

nos limites funcionais;  

● Definir papeis focados na orientação por processos e distribuí-los de maneira clara;  

● Utilizar ferramentas de priorização de projetos, considerando que não é possível 

implementar vários projetos simultaneamente;  

● Criar um sistema de mensuração de desempenho dos processos.  

 

2.5. BPM em Micro e Pequenas Empresas  

 

As soluções oferecidas pela Gestão por Processo de Negócios permitem às empresas 

fazerem "mais com menos" através de processos bem gerenciados. Mas e quanto às micro e 

pequenas empresas? Serviria da mesma forma? Para Berger (2008), as vantagens de BPM para 

as MPEs são óbvias, uma vez que ela maximiza a produtividade e rentabilidade com o mínimo 

de recursos, colocando os processos do sistema no lugar e garantindo os fluxos de informação 

dentro da empresa. Sendo assim, seria possível não só cortar o tempo desnecessário no trabalho 

administrativo, mas também ajudaria a elevar a motivação e o desempenho dos funcionários. 

As MPEs também podem se beneficiar da gestão por processo. No entanto, a BPM 

tradicional não é adequada para estas organizações por duas razões principais Business Bytes 

(2011): 

 

1. Há uma grande sobrecarga em termos de investimento de tempo, esforço e dinheiro;  

2. Ela é demasiado rígida para muitos processos dentro da organização.  
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Ou seja, além da escassez de recursos para se ter uma gestão por processo, as MPEs 

enfrentam dificuldade em escolher um software capaz de se adaptar e ser flexível para todas as 

suas necessidades de processo, e não apenas aqueles que são altamente estruturados com tarefas 

altamente repetitivas. 

Um estudo realizado por Louzada (2013) mostra que a implementação da Gestão por 

Processos em uma empresa brasileira implica em: 

 

● Utilizar meios como a colaboração e negociação, em vez de uma forte supervisão 

concentrada em um empregado;  

● Transformar os empregados em “donos do processo”, gerando assim melhor 

aproveitamento do tempo do proprietário e gerente;  

● Dissolver a estrutura hierárquica rígida e reposicionar o empregado na organização;  

● Traduzir a cultura de bom atendimento e preocupação com as necessidades do cliente em 

treinamento e capacitação;  

● Fortalecer a cultura de transmissão de informações;  

● Extrair o conhecimento do proprietário e transformar informação em aprendizagem;  

● Utilizar indicadores de desempenho não somente como meio de medição, mas como 

ferramenta de decisão;  

● Inserir responsabilidade pelo desempenho do processo como um todo;  

● Expandir a utilização da Tecnologia de Informação (TI);  

● Utilizar a tecnologia de informação para a modificação e reestruturação dos processos;  

● Buscar meios de gerar processos colaborativos e novas parcerias.  

 

Mesmo com as melhorias trazidas com a adoção do BPM, Chong (2007) identifica que, 

ao praticá-la em MPEs, poderão ocorrer alguns impedimentos como a ausência de atitude 

funcional central entre os executivos seniores; a falta de apoio da alta administração; a falta de 

clareza em um nível estratégico; a falta de experiência com a Tecnologia de Informação; e o 

pouco conhecimento sobre abordagens orientadas para o processo. Além disso, Imanipour, 

Talebi e Rezazadeh (2013) complementa essa lista para as micro e pequenas empresas com a 

falta de recursos financeiros e de tempo, considerando o tempo que o recurso humano 

necessitaria dispor para a implementação dessa disciplina na organização. 

Pone (2006) acredita que uma das maneiras mais eficazes para enfrentar os desafios da 

implementação de BPM é entregar uma solução que seja fácil de usar e forneça ferramentas de 

relatórios claros para os gestores. Sendo assim, ele apresenta cinco princípios para a rápida 
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implementação de BPM: 

 

1. Selecione Processos que sejam de Alto Valor e ao mesmo tempo simples;  

2. Use Infraestrutura existente ou prevista;  

3. Limite o número de interfaces externas;  

4. Use as ferramentas de design de interface gráfica fornecidos pelo software BPM 

selecionado para o projeto;  

5. Selecione os processos que podem ser automatizados - estabelecidos e testados - usando 

desenvolvimento e padrões de projeto.  

 

Logo, para as MPEs que necessitam de resultados rápidos para a aceitação de mudanças 

na sua estrutura organizacional, esses princípios deveriam ser levados em consideração no 

momento em que a gestão por processo de negócio for definida. 

Para que todos os conceitos citados fossem trabalhados, foram fundamentais uma 

contextualização e uma familiarização prévia com o tema “gestão por processos de negócios”. 

No próximo capítulo aplicar-se-á de forma incremental todos os conceitos tratados neste 

capítulo de forma a compor um método que viabilize compreender e responder os problemas e 

perguntas levantados nesse trabalho. 
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3. Proposta de Trabalho 

 

 

A Seção 3.1 são mostradas as premissas e as etapas que foram realizadas durante a 

pesquisa. A Seção 3.2 demonstra o planejamento do questionário de avaliação. A Seção 3.3 

mostra o planejamento das entrevistas com os especialistas e a Seção 3.4 apresenta o 

planejamento do estudo de caso. Os procedimentos utilizados para análise dos dados estão 

descritos na Seção 3.5. Por fim, na Seção 3.6 são elencadas as limitações dos métodos de 

pesquisa adotados. 

 

 

3.1.  Premissas e Etapas da Pesquisa 

 

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

seguintes temas: conceitos básicos de processos e BPM; BPM em micro e pequenas empresas; 

micro e pequenas empresas brasileiras; além de estudos empíricos envolvendo BPM em MPEs. 

O objetivo foi estudar a gestão por processo de negócio, considerando os seus benefícios e 

dificuldades de implantação, além de identificar as principais características das micro e 

pequenas organizações brasileiras. Além disso, havia a intenção de obter um entendimento 

abrangente sobre como as iniciativas de BPM estavam sendo tratadas no meio acadêmico a fim 

de identificar novos questionamentos e lacunas ou situações nos fatos que não estavam 

devidamente explícitos. Foram considerados nessa revisão livros, artigos científicos, artigos de 

consultorias especializadas, além de dissertações e teses acadêmicas. 

Em seguida, partindo deste levantamento bibliográfico, foi realizada um survey, que 

permitiu destacar pontos que tornam o uso dessa disciplina uma estratégia de melhoria 

organizacional para essas empresas. Além de, constatar quais fatores podem ser considerados 

impactantes na implantação de um projeto de BPM em micro e pequenas empresas brasileiras. 

Freitas et al. (2000) considera que a escolha da estratégia de aplicação deve-se atentar para o 

custo e o tempo. Dessa forma, para essa pesquisa foi utilizado o questionário online distribuído 

entre funcionários e empresários via correio eletrônico. 

As entrevistas foram realizadas com um pequeno grupo de profissionais especializados 

em Gestão por Processo de Negócios e que prestam consultoria para empresas de segmentos 

variados. Tal taxionomia é classificada por Vergara (1997) como uma pesquisa de campo, pois 
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se trata de uma “... investigação empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um 

fenômeno ou que dispõe de elementos para explicá-lo”. 

Gil (1999) classifica as pesquisas, de acordo com seus objetivos gerais, em três grupos: 

exploratórias, descritivas e explicativas. A pesquisa exploratória, utilizada nesse estudo, busca 

proporcionar mais detalhes sobre determinado problema, de modo a torná-lo mais explícito. Por 

essa razão, esta pesquisa normalmente é feita por meio de levantamento bibliográfico ou estudo 

de caso, com entrevistas a profissionais que atuam na área, análise das atividades desenvolvidas 

e outros aspectos considerados esclarecedores da questão enfocada. Assim, o objetivo da 

pesquisa exploratória é modificar conceitos e ideias, buscando o desenvolvimento de novas 

abordagens posteriores. 

No entanto, em função de suas características, este trabalho deve ser compreendido em 

seus dois estágios. O primeiro, de pesquisa essencialmente exploratória, compreendeu a revisão 

bibliográfica, o survey e as entrevistas. O segundo estágio, demonstrativo, tratou do estudo de 

caso e avaliação dos dados obtidos. A Figura 11 apresenta esses dois estágios e o encadeamento 

das etapas que compõem a pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatou-se na revisão da literatura que iniciativas BPM em MPEs não estavam muito 

bem descritos e pesquisados. Com isso, o problema e os objetivos da pesquisa foram definidos 

e partiu-se para a realização de um questionário de avaliação com empresários de micro e 

pequenas empresas brasileiras. Essa avaliação teve um propósito exploratório de conhecer as 

principais características dessas empresas e identificar as barreiras e facilitadores vivenciados 

até o momento com a iniciativa de BPM. 

Com base no survey, identificou-se características nas MPEs, que pretendiam ou que já 

utilizam iniciativas de BPM, que representassem uma lacuna de pesquisa e que pudesse ser 

investigada mais profundamente em outras esferas. Após a coleta e análise dos dados do survey, 

foram realizadas entrevistas com especialistas que já participaram de iniciativas de BPM em 

empresas de diversos ramos a respeito do uso de iniciativas BPM pelas micro e pequenas 

Figura 11- Etapas da Pesquisa 
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empresas brasileiras, visando o aprofundamento no tema. 

3.1.1. Pesquisa Survey 

 

O survey durou dois meses, que segundo Bryman (1989) (upds Martins e Ferreira 

(2011)) é classificada como survey interseccional. Este tipo de pesquisa compreende na coleta 

de dados, em determinado momento, de uma amostra selecionada para descrever uma 

população na mesma ocasião. Mesmo no caso da utilização de questionário, em que a recepção 

das respostas do questionário ocorre durante um intervalo de dias, ou no caso da entrevista, 

onde estas são também realizadas durante um intervalo de dias, este intervalo é considerado 

como único. 

O objetivo dessa pesquisa é analisar as características dessas empresas que demonstrem 

os benefícios ou não do uso da Gestão por Processo de Negócios como mecanismo de 

crescimento econômico e social em um ambiente complexo e competitivo como é o mercado 

brasileiro e mundial. 

 

3.1.1.1.  Questionário 

 

O questionário foi estruturado em três partes de forma estruturada: 

 

1. Informações gerais da MPEs (quantidade de funcionários, região localizada, ramo em que 

atua e papel do responsável pelas respostas);  

2. Análise Organizacional (avaliação dos benefícios do BPM para a organização, os clientes, 

os gerentes e os colaboradores);  

3. Implantação da Gestão por Processos de Negócios (análise dos fatores que impactam ou 

impactaram a implantação da Gestão por Processo de Negócios).  

 

A ferramenta utilizada para aplicar o questionário foi o formulário de pesquisa Google 

Forms, por sua facilidade de acesso aos usuários, praticidade de envio e usabilidade para 

pesquisas. 

 

3.1.1.2.  Amostra 
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Segundo Bryman (1989 apud Martins e Ferreira (2011)), não basta o pesquisador obter 

uma amostra qualquer da população estudada, mas uma amostra representativa, ou seja, uma 

amostra que realmente represente a população, caso contrário os resultados podem ser 

contestados. Sendo assim, nesse trabalho, os participantes alvo foram selecionados a partir de 

site de busca, redes sociais e trabalho de campo, de forma a coletar o maior número possível de 

respostas, e atingiu um total de 57 empresas. Devido ao curto tempo e recursos limitados, um 

e-mail foi enviado a todas as MPEs catalogadas com um breve objetivo do estudo. Os dados 

coletados durante a pesquisa de campo são fontes, principalmente, dos próprios empresários 

das MPEs. 

 

3.1.2. Entrevistas com Especialistas 

 

As entrevistas com os especialistas tiveram como objetivo obter opiniões sobre como 

as MPEs brasileiras se beneficiariam com o uso do BMP. Além disso, buscar informações do 

momento empresarial que essas empresas estão passando para adotarem essa disciplina como 

meio de melhorar sua gestão. Essa etapa visou agregar valor à dissertação ultrapassando os 

limites do problema de pesquisa. Entende-se que não basta apenas o conhecimento das 

características empresariais para se ter sucesso numa iniciativa de BPM. Sua contribuição 

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

estratégias que podem ser adotadas para aumentar as possibilidades de alcançar o sucesso de 

forma planejada. 

Procurou-se utilizar entrevistas dirigidas que, segundo Richardson (1999), “desenvolve-

se a partir de perguntas precisas, pré-formuladas e com uma ordem preestabelecida”. Ainda 

segundo esse autor, toda entrevista necessita de uma introdução, onde se deve explicar ao 

entrevistado o objetivo e a natureza do trabalho, por que ele foi escolhido, assegurar o 

anonimato e sigilo das respostas, e solicitar a gravação da entrevista, explicando o motivo para 

tal procedimento. 

Outro procedimento adotado antes de iniciar as perguntas é a solicitação de alguns 

dados do entrevistado, para que o entrevistador possa identificá-lo posteriormente. Além disso, 

foram utilizados os outros recursos necessários, com destaque especial para a definição do 

número de entrevistados; perfil dos participantes; processo de seleção; guia da entrevista e 

tempo de duração. 
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3.1.3. Estudo de Caso 

 

Um outro método de pesquisa adotado para a realização deste trabalho foi o estudo de 

caso, com o objetivo de analisar um caso prático de implantação do gerenciamento de processos 

de negócio em uma pequena empresa e comparar os dados dessa pesquisa com os dados dos 

questionários do survey. Yin (1989), afirma que "o estudo de caso é uma inquirição empírica 

que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a 

fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de 

evidência são utilizadas". Esta definição, apresentada como uma "definição mais técnica" por 

Yin (1989), nos ajuda, segundo ele, a compreender e distinguir o método do estudo de caso de 

outras estratégias de pesquisa como o método histórico e a entrevista em profundidade, o 

método experimental e o survey. 

O protocolo do estudo de caso contém os procedimentos, os instrumentos e as regras 

gerais que devem ser seguidas na aplicação e no uso dos instrumentos. Ele constitui-se numa 

tática para aumentar a fidedignidade da pesquisa. Yin (1989) sugere que o protocolo ou manual 

deve conter: 

 

● Uma visão geral do projeto do estudo de caso – objetivos, ajudas, as questões do estudo 

de caso e as leituras relevantes sobre os tópicos a serem investigados;  

● Os procedimentos de campo;  

● As questões do estudo de caso que o investigador deve ter em mente, os locais, as fontes 

de informação, os formulários para o registro dos dados e as potenciais fontes de 

informação para cada questão;  

● Um guia para o relatório do estudo de caso.  

 

Este foi o protocolo utilizado nesse estudo de caso por atuar como facilitador para a 

coleta de dados, possibilitar a coleta dentro de formatos apropriados e reduzir a necessidade de 

se retornar ao local onde o estudo foi realizado. A partir de coleta de dados, interação com os 

envolvidos nos processos e com a equipe envolvida no processo, através de visitas in-loco e 

análise de dados e documentos, os processos começaram a ser construídos. A notação de 

modelagem de processo de negócio aplicada no estudo de caso foi a BPMN, por ser um padrão 

internacional de modelador de processos aceito pela comunidade. Para a modelagem do 

processo escolhido foi utilizada a ferramenta BizAgi Process Modeler desenvolvido pela 

empresa BizAgi Ltda.Essa ferramenta foi escolhida porque permite automatizar os processos 
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de negócio de forma ágil e simples em um ambiente gráfico intuitivo. Além disso, o BizAgi foi 

idealizado para diagramar processos em BPMN, definir regras de negócio, definir interface do 

usuário, otimização e balanceamento de carga de trabalho, indicadores de desempenho de 

processos, monitor de atividades. 

 

 

3.2. Procedimentos de Análise de Dados 

 

Ao se considerar a presente pesquisa, tem-se a realçar que a mesma é de cunho quali-

quanti. Apesar da clara oposição existente entre as duas abordagens (quantitativa x qualitativa) 

muitos autores, especialmente os da área social, colocam que o ideal é a construção de uma 

metodologia que consiga agrupar aspectos de ambas perspectivas. 

Os autores Shah e Corley (2006, apud Mozzato e Grzybovski (2011)) incentivam a 

complementaridade dos métodos qualitativos e quantitativos, ressaltando que os estudos 

organizacionais têm muito a ganhar, ao utilizarem concomitantemente os dois métodos. Estes 

mesmos autores, referem que, em relação à pesquisa qualitativa pontos negativos estão sendo 

superados, além de que esta metodologia está cada vez se mostrando mais consistente, o que 

muito se deve ao rigor científico que tem demonstrado. 

O procedimento utilizado tanto na entrevista com os especialistas quanto no estudo de 

caso foi análise qualitativa do conteúdo. 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. ... A intenção da 

análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção (ou eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores 

(quantitativos ou não). (Bardin (2006, apud Mozzato e Grzybovski (2011)). 

 

Como a análise de conteúdo constitui uma técnica que trabalha os dados coletados, 

objetivando a identificação do que está sendo dito a respeito de determinado tema Vergara 

(1997), há a necessidade da decodificação do que está sendo comunicado. Para a decodificação 

dos documentos, o pesquisador pode utilizar vários procedimentos, procurando identificar o 

mais apropriado para o material a ser analisado, como análise léxica, análise de categorias, 

análise da enunciação, análise de conotações (Chizzotti, 2006, apud Mozzato e Grzybovski 

(2011)). 
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Cabe salientar que, por mais que muitos autores abordem a análise de conteúdo, até 

mesmo utilizando conceitos diferenciados e diferentes terminologias para as diversas etapas da 

técnica, nesta pesquisa toma-se como base a conceituação de Bardin (2006, apud Mozzato e 

Grzybovski (2011)), bem como as etapas da técnica explicitadas por este autor. 

Bardin (2006, apud Mozzato e Grzybovski (2011)) organiza as etapas da técnica em 

três fases: 1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. 

 

1. Pré-análise – é a fase em que se organiza o material a ser analisado com o objetivo de 

torná-lo operacional, sistematizando as ideias iniciais. Trata-se da organização 

propriamente dita por meio de quatro etapas: (a) leitura flutuante, que é o estabelecimento 

de contato com os documentos da coleta de dados, momento em que se começa a 

conhecer o texto; (b) escolha dos documentos, que consiste na demarcação do que será 

analisado; (c) formulação das hipóteses e dos objetivos; (d) referenciação dos índices e 

elaboração de indicadores, que envolve a determinação de indicadores por meio de 

recortes de texto nos documentos de análise.  

2. Exploração do Material - consiste numa etapa importante, porque vai possibilitar ou não 

a riqueza das interpretações e inferências. Esta é a fase da descrição analítica, a qual diz 

respeito ao corpus (qualquer material textual coletado) submetido a um estudo 

aprofundado, orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos. Dessa forma, a 

codificação, a classificação e a categorização são básicas nesta fase.  

3. Tratamento dos Resultados, Inferência e Interpretação – é destinada ao tratamento dos 

resultados; ocorre nela a condensação e o destaque das informações para análise, 

culminando nas interpretações inferenciais; é o momento da intuição, da análise reflexiva 

e crítica.  

 

A teoria obtida da literatura e apresentada no referencial teórico foi utilizada como base 

para a análise qualitativa das questões da entrevista e dos documentos utilizados no estudo de 

caso. E para que se pudesse extrair as informações necessárias para análise de conteúdo, as 

entrevistas e as observações realizadas foram todas transcritas. 

Como considera-se impossível generalizar os resultados desse questionário para toda a 

população de MPEs brasileiras, as questões fechadas do questionário foram tratadas por meio 

da técnica estatística descritiva em que se procura descrever e avaliar certo grupo, mas sem tirar 

quaisquer conclusões ou inferências de um grupo maior. 



59 
 

A estatística descritiva permite que se tenha uma visão global da variação dos valores 

em estudo, já que organiza e descreve os dados de três maneiras: por meio de tabelas, de gráficos 

e de medidas descritivas. Suas etapas podem ser resumidas da seguinte forma: 

 

1. Definição do problema;  

2. Planejamento;  

3. Coleta dos dados;  

● Crítica dos dados  

4. Apresentação dos dados  

● Tabelas;  

● Gráficos.  

5. Descrição dos dados.  

 

Em relação aos questionários, suas respostas foram analisadas, dando origem às 

categorias que foram usadas na discussão dos resultados. Para análise do questionário do 

survey, fez-se a leitura das respostas de cada respondente na tentativa de relacionar com as 

características observadas na organização do Estudo de Caso ou identificar novas características 

discutidas nas Entrevistas com os Especialistas. As etapas de análise qualitativa do conteúdo e 

da estatística descritiva estão sintetizadas nos resultados apresentados no próximo capítulo. 

 

3.3. Limitações dos Métodos de Pesquisa 

 

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

procedimentos que foram utilizados na coleta e análise dos dados desta pesquisa. Desse modo, 

serão descritas as limitações do survey, entrevistas com especialistas, estudo de caso e da análise 

qualitativa do conteúdo. 

No caso do survey, cujo instrumento de coleta de dados é o questionário, Martins e 

Ferreira (2011), considera que para essa metodologia é altamente essencial que as questões 

sejam claras e sem ambiguidade e que o formato seja fácil de ser acompanhado. Além disso, 

esse mesmo autor aborda que a falta de certeza de quem realmente respondeu ao questionário 

e a impossibilidade de realizar observações ou coletar documentos adicionais quando enviado 

por correio são desvantagens ao se utilizar esse método de pesquisa. 

Segundo Gil (1999), o questionário enquanto técnica de pesquisa apresenta algumas 
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limitações, tais como: 

 

● Impede o auxílio ao informante quando este não entende corretamente as instruções ou 

perguntas;  

● Impede o conhecimento das circunstâncias em que foi respondido, o que pode ser 

importante na avaliação da qualidade das respostas;  

● Envolve, geralmente, número relativamente pequeno de perguntas, porque é sabido que 

questionários muito extensos apresentam alta probabilidade de não serem respondidos;  

● Proporciona resultados bastantes críticos em relação à objetividade, pois os itens podem 

ter significado diferente para cada sujeito pesquisado.  

 

No que se refere às entrevistas semiestruturadas, estas dizem respeito muito mais às 

limitações do próprio entrevistador, que deve possuir habilidades de saber conduzir a entrevista 

de forma que seja relevante para responder as questões da pesquisa (FLICK, 2004). Alguns 

exemplos dessas limitações são a escassez de recursos financeiros e o dispêndio de tempo. Por 

um lado, há problemas de mediação entre as respostas do guia de entrevista e os propósitos do 

problema de pesquisa. Por outro lado, há o estilo de apresentação do entrevistado. Assim, o 

entrevistador pode e deve decidir, durante a entrevista, quando e em que sequência realizar 

quais perguntas do roteiro. O entrevistador também enfrenta a dúvida quanto a investigar com 

mais detalhes e auxiliar o entrevistado quando este foge do assunto pesquisado. 

Como é característica dessas entrevistas que questões mais ou menos abertas sejam 

levadas à situação de entrevista na forma de uma guia da entrevista, espera-se que essas 

questões sejam livremente respondidas pelos participantes. Porém, pode ocorrer insegurança 

por parte do entrevistado, em relação ao seu anonimato e por causa disto muitas vezes o 

entrevistado retém informações importantes. 

O método de Estudo de Caso, apesar de ser uma forma distinta para a inquirição 

empírica, é visto como a forma menos desejável do que a experimentação ou survey. Segundo 

Yin (1989), isto ocorre por razões como a grande preocupação sobre a falta de rigor das 

pesquisas de estudo de caso, uma vez que, "muitas vezes o investigador de estudo de caso tem 

sido descuidado e tem admitido evidências equivocadas ou enviesadas para influenciar a 

direção das descobertas e das conclusões".(Yin (1989)) 

Um outro aspecto levantado por (Goode e Hatt (1969)), é que o "...perigo básico no seu 

uso é a resposta do pesquisador ... que chega a ter a sensação de certeza sobre as suas próprias 

conclusões". Mais à frente, estes autores colocam também que "... cada caso desenvolvido como 
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uma unidade assume dimensões completas na mente do pesquisador. Ele passa a sentir-se 

seguro de poder responder muito maior número de questões do que poderia fazer somente com 

os dados registrados". Isto significa que o sentimento de certeza do pesquisador é grande e é 

maior do que nos outros métodos de pesquisa e isto pode levar o pesquisador a ignorar os 

princípios básicos do plano da pesquisa e, segundo (Goode e Hatt (1969), o "resultado, 

naturalmente, é uma grande tentação de extrapolar, sem garantia". 

Como toda técnica de análise, certas limitações também são inerentes à Análise de 

Conteúdo, as quais são apontadas por diferentes autores. Uma das críticas mais fortes e 

recorrentes à análise de conteúdo é o fato de carregar um ideário de metodologia quantitativa. 

Nesse sentido, a categorização própria do método, um tanto esquemática, pode obscurecer a 

visão dos conteúdos, impedindo o alcance de aspectos mais profundos do texto (FLICK, 2009) 

De um lado, Flick (2009) destaca que muitas vezes falta profundidade nas análises e se 

constitui no uso de paráfrases, “utilizadas não apenas para explicar o texto básico, mas também 

para substituí-lo – sobretudo na síntese da análise de conteúdo”. De outro lado, Thompson - 

1995 (apud Mozzato e Grzybovski (2011)) chama atenção para o fato de o pesquisador não ser 

neutro, referindo-se ao “mito do receptor passivo”. Na realidade, o campo é tanto campo-objeto 

como campo-sujeito, em que “as formas simbólicas são pré-interpretadas pelos sujeitos que 

constituem esse campo”. 

Nesse sentido, em virtude de a análise de conteúdo exigir inferência do pesquisador em 

suas diferentes fases, a neutralidade pode ser considerada uma limitação. Por outro lado, como 

refere Thompson - 1995 (apud Mozzato e Grzybovski (2011)), não se pode esquecer que o 

objeto de análise constitui construção simbólica significativa, o que pode se reverter em 

validação para a pesquisa, fugindo das críticas das análises positivistas. 

Outra limitação da análise de conteúdo é o fato de ter privilegiado as formas de 

comunicação oral e escrita, excluindo, por vezes, outros meios de comunicação, também 

significativos e que podem fazer total diferença conforme a temática em análise. Nesse sentido, 

mais uma vez a criatividade e a flexibilidade fazem-se necessárias, para não limitar a pesquisa 

Mozzato e Grzybovski (2011). 

Por fim, cabe salientar que a análise de conteúdo possibilita a utilização de diferentes 

estratégias de análise no seu desenvolvimento metodológico; mas, ao mesmo tempo, sinaliza 

os seus limites e falácias subjacentes. Dessa forma, a busca por critérios de validade e 

confiabilidade constitui-se num caminho para a superação das limitações, inerentes ou não à 

própria técnica Mozzato e Grzybovski (2011). 

A aplicação do método apresentado nesse capítulo envolve a utilização de muitos 



62 
 

conceitos que exigem alguns cuidados e observações para que não se percam vários de seus 

benefícios isolados, por isso a existência do capítulo quatro desta dissertação onde tratar-se-ão 

exclusivamente dos resultados obtidos com a aplicação desse método. 

4. Resultados 

 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar e analisar os resultados desta pesquisa. O 

capítulo foi dividido de acordo com os métodos de pesquisa utilizados. Na Seção 4.1, são 

apresentadas e analisadas as informações coletadas no Survey. Na Seção 4.2, foram transcritas 

as entrevistas realizadas com os especialistas. E na Seção 4.3, foram apresentados os resultados 

do Estudo de Caso, subdivididos entre a descrição da área da empresa onde foi realizado o 

estudo, a modelagem do processo atual, a proposta de melhoria, a modelagem do estado futuro. 

Além disso, em cada uma das seções são apresentadas as análises dos resultados correspondente 

a pesquisa em questão. 

 

4.1. Survey 

 

Para a apresentação dos resultados, são utilizadas abordagens quantitativas, das 

questões do questionário aplicado. Abaixo está discriminado o tema relacionado à elaboração 

de cada questão, sendo a questão um (Q1) referente a primeira etapa do questionário, as 

questões dois, três, quatro e cinco (Q2, Q3, Q4 e Q5) fazem parte da segunda etapa, e por fim, 

a questão 6 (Q6) à terceira etapa. 

 

● Q1 – Informações Gerais das MPEs  

● Q2 – Pontos relacionados à organização  

● Q3 – Pontos relacionados aos clientes  

● Q4 – Pontos relacionados às gerências  

● Q5 – Pontos relacionados aos funcionários da empresa  

● Q6 – Fatores que impactam ou impactaram a implantação da Gestão por Processo de 

Negócios na organização.  

 

Q1 – INFORMAÇÕES GERAIS DAS MPEs 
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Nessa primeira seção, os participantes informaram os dados gerais das organizações em 

que trabalham. A seguir, analisaremos os dados levantados, a fim de identificar o perfil das 

organizações participantes. Foram elencados quatro itens relacionando as informações gerais 

da organização: 

 

●  Número de funcionários; 

● Região;  

● Ramo de Atividade;  

● Papel na empresa do entrevistado.  

 

O número de funcionários da organização foi estabelecido de acordo com o critério 

indicado pelo RAIS. De acordo com esse critério, das 57 empresas que responderam o 

questionário, 82% são Micro e 18% são Pequenas Empresas. Em sua maioria estão localizadas 

na região Nordeste (42%) e Sudeste (30%), restando para a região Sul, Norte e Centro-Oeste 

17,5%, 7% e 3,5%, respectivamente. Quanto ao ramo de atividade, 52,5% são empresas 

prestadoras de serviço, 37% são empresas do comércio e 10,5% são indústrias. Os questionários 

foram respondidos em grande maioria (70%) pelos empresários das empresas, enquanto que 

16% e 9%, respectivamente, pelos gerentes e responsáveis pela TI. Os 5% restante por 

funcionários com outras funções. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Gráfico - Percentual de funcionários nas micro e pequenas empresas 
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Nas questões seguintes, foram estabelecidos cinco valores de peso (1, 2, 3, 4 e 5) que 

indicavam a importância de cada questionamento para a organização, sendo 1 para “Nunca”, 2 

para “Ocasionalmente”, 3 para “Frequentemente”, 4 para “Na maioria das vezes” e 5 para 

“Sempre”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q2 – PONTOS RELACIONADOS À ORGANIZAÇÃO 

 

Nessa seção, buscamos conhecer o histórico da organização no que tange 

Gerenciamento de Processos de Negócio, bem como sua experiência atual com o tema. Foram 

obtidas informações sobre a definição dos responsáveis pelo processo, respostas ágeis ao 

mercado, controle de custos, qualidade e melhoria contínua, acesso às informações e avaliação 

de custos. Essas questões são apresentadas a seguir, na tabela 5, com objetivo de entender a 

situação atual de BPM nas organizações. 

 

Tabela 5 - Resultados da Questão 2 

Pontos Relacionados   Peso    

Figura 13 - Gráfico - micro e pequenas empresas por Região 

Figura 14 -  Gráfico - Ramo de Atividade das micro e pequenas empresas 
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1 2 3 4 5  

Definição clara dos responsáveis pelos 

processos. 1,8% 10,5% 42,1% 24,6% 21,0%  

Respostas ágeis ao mercado 0,0% 17,5% 31,6% 35,1% 15,8%  

Controle de custos, qualidade e melhoria 

contínua. 0,0% 16,0% 33,0% 26,0% 25,0%  

Fácil acesso a informações úteis 0,0% 22,8% 28,1% 24,6% 24,5%  

Avaliação de custos 5,0% 18,0% 40,0% 25,0% 12,0%  

 

 

 

Q3 – PONTOS RELACIONADOS AOS CLIENTES 

 

Essa questão refere-se à visão do cliente quanto à organização, segundo perspectiva do 

entrevistado. Na tabela 6 são apresentados os resultados. 

 

Tabela 6 - Resultados da Questão 3 

Pontos Relacionados 

  Peso    

1 2 3 4 5  

Clientes satisfeitos com o produto/serviço 0,0% 5,0% 23,0% 46,0% 26,0%  

Colaboradores atendem às expectativas dos 

clientes 0,0% 8,8% 31,6% 45,6% 14,0%  

Controle dos compromissos com os clientes 1,8% 12,3% 19,3% 33,3% 33,3%  

Cumprimento do prazo com os clientes 1,8% 14,0% 17,5% 29,8% 36,9%  

 

Q4 – PONTOS RELACIONADOS À GERÊNCIA 

 

A questão 4 aborda as atividades realizadas pela gerência segundo o BPM. Os resultados 

para essa questão estão apresentados na tabela 7. 

 

Tabela 7 - Resultados da Questão 4 

Pontos Relacionados 

  Peso    

1 2 3 4 5 S/R  

Decisão alinhada com estratégia e 

objetivo da empresa 1,8% 10,5% 28,1% 31,6% 24,6% 3,4%  

Planejamento e projeção das tarefas 2,0% 18,0% 26,0% 35,0% 14,0% 5,0%  

As atividades realizadas agregam valor 2,0% 5,0% 32,0% 30,0% 26,0% 5,0%  

Medição de desempenho das operações 7,0% 21,0% 35,0% 18,0% 14,0% 5,0%  
S/R – Sem Resposta 
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Q5 – PONTOS RELACIONADOS AOS COLABORADORES DA ORGANIZAÇÃO 

 

Para essa questão, foram questionados pontos que dizem respeito ao perfil dos 

funcionários das MPEs estudadas. Os resultados estão apresentados na tabela 8. 

 

 

 

 

 

Tabela 8 - Resultados da Questão 5 

Pontos Relacionados 

  Peso    

1 2 3 4 5 S/R  

Segurança e ciência sobre seu papel e 

responsabilidade 1,8% 10,5% 42,1% 29,8% 12,3% 3,5%  

Compreensão das estratégias e objetivos da 

empresa 3,5% 21,1% 26,3% 29,8% 14,0% 5,3%  

Clareza de requisitos do ambiente de trabalho 0,0% 18,0% 37,0% 26,0% 14,0% 5,0%  

Uso de ferramentas apropriadas ao trabalho 2,0% 12,0% 30,0% 26,0% 25,0% 5,0%  
S/R - Sem Resposta 

 

Q6 – FATORES QUE IMPACTAM OU IMPACTARAM A IMPLANTAÇÃO DA 

GESTÃO POR PROCESSO NA ORGANIZAÇÃO. 

 

Essa questão foi projetada para tentar extrair dos participantes os principais fatores que 

tendem a inibir ou restringir a implementação de BPM. Os resultados estão apresentados na 

tabela 10. 

 

Tabela 9 - Resultados da Questão 6 

Pontos Relacionados 

  Peso    

1 2 3 4 5 S/R  

Falta de interesse da alta administração 31,6% 31,6% 10,5% 19,3% 1,8% 5,2%  

Dificuldade de alinhar os processos à 

estratégia da empresa 14,0% 35,1% 21,1% 24,6% 1,8% 3,4%  

Dificuldade de mensurar os benefícios 

financeiros 15,8% 28,1% 24,6% 21,1% 7,0% 3,4%  

Indefinição de responsabilidades 23,0% 35,0% 21,0% 11,0% 5,0% 5,0%  

Problemas relacionados aos indicadores 

de desempenho dos processos 3,5% 40,4% 33,3% 17,5% 1,8% 3,5%  

Falta de clareza em um nível estratégico 14,0% 38,6% 15,8% 24,6% 3,5% 3,5%  
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Falta de Experiência com a TI 26,0% 32,0% 19,0% 7,0% 12,0% 4,0%  

Pouco conhecimento sobre as abordagens 

orientadas a processos 21,1% 24,6% 24,6% 15,8% 8,8% 5,1%  

Falta de tempo 14,0% 21,0% 28,0% 14,0% 14,0% 9,0%  

Falta de comunicação dentro e fora dos 

departamentos 14,0% 42,0% 26,0% 12,0% 2,0% 4,0%  

Desalinhamento entre o negócio e a TI 17,5% 42,1% 24,6% 7,0% 3,5% 5,3%  

Falta de Recursos Financeiros 17,5% 19,3% 24,6% 22,8% 12,3% 3,5%  

S/R - Sem Resposta 

 

Além desses fatores, as empresas foram questionadas se utilizam ou não o BPM em 

seus processos, como pode ser observado na tabela 10. 

 

Tabela 10 - Resultados do uso do BPM nas organizações 

Uso do BPM nas Organizações % 

Nunca utilizou BPM, mas pretende 52,6% 

Está no início da implementação do BPM 8,8% 

Tentou adotar BPM, mas não obteve sucesso 12,3% 

Nunca utilizou BPM e nem pretende 14,0% 

Utiliza BPM e está com seus processos todos definidos 7,0% 

S/R 5,3% 
S/R - Sem Resposta 

 

4.1.1. Análise dos Resultados do survey 

 

Para compreender as tendências de BPM nas micro e pequenas empresas é preciso 

identificar as suas características distintivas relacionadas com a sua estrutura organizacional, 

estratégias comuns e examinar o contexto sociológico. A partir da análise das características e 

das pesquisas realizadas quanto ao uso de uma gestão por processos de negócios nas micro e 

pequenas empresas brasileiras, pode-se observar que estas enfrentam problemas na tomada de 

decisões sobre qual a área, como e quando aplicar iniciativas de BPM. Isto é principalmente 

devido à sua capacidade limitada para obter informações precisas sobre como o investimento 

BPM vai ajudar a sua empresa. Entre as empresas pesquisadas, 24,6% frequentemente e 21,1% 

na maioria das vezes destacam a dificuldade de mensurar os benefícios financeiros para a 

implantação de BPM. Sem essa habilidade, eles também não são capazes de avaliar o risco ou 

incerteza envolvido em tais projetos. 

Algumas características das MPEs brasileiras, como estrutura simples e leve, registros 

contábeis pouco adequados, e dificuldade de definição de custos fixos são pontos que, na 



68 
 

adoção de BPM, poderiam ser melhorados. Dessa forma, seria possível um aumento na 

qualidade gerencial, deixando de ser informal, e de recursos. Além do mais, estas organizações 

teriam um maior foco e alinhamento com a estratégia e a satisfação de seus clientes, pontos 

estes que já são prioridade nas MPEs brasileiras, como mostra o resultado da pesquisa, onde 

grande parte das gerências dessas empresas tomam decisões alinhadas com a estratégia e 

objetivos da empresa (31,6% na maioria das vezes, 28,1% frequentemente e 24,6% sempre). 

Também o alto grau de autonomia decisória, caso o empresário apoie o uso do BPM, seria um 

fator crítico de sucesso (FCS) para a implantação de BPM. Como a grande maioria das empresas 

respondeu que a falta de interesse da alta administração nunca ou ocasionalmente (31,6% em 

ambos os casos) ocorre, pode-se considerar que esse FCS não seria problema para a implantação 

do BPM. 

Ainda que a implementação de práticas BPM no universo empresarial esteja crescendo, 

o nível de maturidade das organizações no que diz respeito à orientação para processos difere 

muito entre si, o que evidencia que existem diversos níveis de maturidade organizacional em 

relação à gestão por processo, segundo Skrinjar e Trkman (2013). O FCS da questão 6 do 

questionário (“pouco conhecimento sobre abordagens orientadas a processos”) mostra bem, em 

seus resultados, essa discrepância (21,1% nunca, 24,6% ocasionalmente e frequentemente, 

15,8% na maioria das vezes e 8,8% sempre). Implantar o BPM em uma empresa não é simples, 

não é rápido, envolve mudança de comportamento das pessoas e comprometimento da alta 

administração. E no caso da implantação do BPM em MPEs é ainda mais complexo, pois as 

pesquisas sobre a adoção de gestão orientada a processos é dedicada principalmente em grandes 

organizações. Esse quadro ainda se agrava quando é analisada a questão da falta de tempo e de 

recursos financeiros, como é observado nos resultados da questão 6 do questionário. Além do 

mais, raramente as MPEs levam em conta os processos de negócios ao utilizar seu software de 

gestão empresarial ou avaliar um novo software. Muitas vezes, é assumido que software 

orientado a processo de negócios simplesmente não é acessível para as MPEs. 

Para complementar a análise dos resultados, abaixo é apresentado um quadro 

relacionando as características das micro e pequenas empresas com os resultados da pesquisa 

survey. 



69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para não ficar limitado apenas ao contexto das organizações pesquisadas, decidiu-se 

realizar entrevistas com especialistas com a finalidade de obter opiniões sobre como as MPEs 

brasileiras se beneficiariam com o uso do BMP. Para obter respostas coerentes com o foco desta 

pesquisa, as entrevistas foram realizadas com profissionais que já tiveram experiência de, pelo 

menos, uma iniciativa de BPM em MPE. A seguir é descrita a coleta e a análise dos dados das 

entrevistas com especialistas. 

 

4.2.  Entrevistas com Especialistas 

 

Esta seção apresenta os resultados das entrevistas com especialistas em iniciativas BPM. 

O planejamento dessa etapa se baseou nas seguintes definições: moderadores do grupo; número 

de participantes; perfil dos participantes; processo de seleção; guia da discussão e tempo de 

duração. As entrevistas foram conduzidas pela autora desta pesquisa e o tempo total de duração 

das entrevistas foi em média 30 minutos cada. Foram realizadas no total 3 entrevistas com 

pessoas com experiência na condução de iniciativas de BPM. 

A seleção dos entrevistados aconteceu por conveniência, onde a autora já conhecia os 

participantes e sabia que eles tinham potencial para contribuir de forma relevante para a 

Figura 15 - Relação das características das MPE com a pesquisa survey 
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pesquisa. Uma breve descrição sobre o perfil de cada participante encontra-se a seguir: 

 

● Entrevistado 1 – Graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências 

da Administração de Pernambuco (FCAP / UPE). Possui MBA em Finanças Corporativas 

pela UFPE – Universidade Federal de Pernambuco. É Gestor Regional da ABPMP Brasil 

em Pernambuco e é profissional CBPP○R – Certified Business Process Professional pela 

ABPMP. É especialista em BPMN (Business Process Modeling Notation – mais utilizada 

notação de modelagem de processos no mundo); em Automação de Processos, utilizando 

o Bizagi BPM Suite; e em Gestão de projetos (PMI). Professor de vários cursos de MBA 

e pós-graduação de faculdades locais, focado em Processos, OS&M, Gestão do 

Conhecimento e Gestão Financeira. Experiência profissional de mais de 09 anos em 

Consultoria Organizacional. Foi Sócio-Diretor da prática de Consultoria Empresarial da 

Alcance Soluções Empresariais, focado em BPM, Gestão Estratégica e Corporate 

Finance; Formado profissionalmente em NEGÓCIOS, PROCESSOS E GESTÃO 

EMPRESARIAL na DELOITTE & JCR CONSULTORES, firmas hoje pertencentes ao 

grupo DELOITTE TOUCHE TOHMATSU. Responsável direto por projetos de 

Consulto-ria Organizacional nos mais diversos focos: Modelagem Empresarial (Gestão, 

Processos / Controles e Negócio), Implantação de Sistemas, Elaboração e Implantação de 

Planos Orçamentários, Elaboração e Implementação de Modelos de Governança 

Corporativa, Elaboração e Implementação de Planos Estratégicos, Elaboração de Estudos 

de Viabilidade Econômico Financeiro de empresas, Elaboração de Business Plan e 

Desenvolvimento de Projetos de Financiamento junto ao BNB e BNDES.  

● Entrevistado 2 – Graduado em Administração de Empresas pela Universidade Católica 

de Pernambuco, com formação em Consultoria Empresarial pela Fafire Business School. 

Conhecimento e participação em projetos de implantação de Governança de TI com 

fundamentação no Cobit5; e de boas práticas no gerenciamento de serviços de TI 

conforme a abordagem da ITIL. Experiência como consultor em projeto de implantação 

de Escritório de Processos desenvolvendo atividades de modelagem, análise e desenho 

de processos de negócio utilizando BPM e BPMN, levantamento de requisitos para 

automação, levantamento de indicadores de desempenho e atualização de instrumentos 

normativos. Certificado na CBPP○R / certified by ABPMP International. Com formação 

em Analistas de Processos pela Innovo Group, Recife PE; e Aris Business Designer – 

IDS Sheer, Recife, PE. 

● Entrevistado 3 – Graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de 
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Minas Gerais. Possui Certificado em CBPP pela ABPMP.org. Experiência: como 

instrutor de treinamentos in-company em Gestão por Processos (Ministério da Educação, 

INEP, Ministério da Fazenda, SICOOB, Cocamar); na Implantação de "Escritório de 

Processos", definindo metodologia, governança, posicionamento organizacional e 

ferramentas (Caixa Seguros, CNI, TJDFT, MEC, INEP, Sebrae-MG); na construção de 

cadeia de valor com levantamento de indicadores e gaps operacionais críticos para a 

organização (MEC, INEP, Cashbox, Sebrae-MG, Banco FIDIS - Grupo FIAT); com 

diagnóstico de maturidade da gestão por processos para organização do ramo de 

agronegócio (Cocamar); na implantação de processos e ativação da gestão do dia a dia 

para programas de governo (Ministério da Educação); em transformação de processos 

financeiros para organização do ramo de varejista (Cashbox); em transformação do 

processo de execução de projetos finalísticos (Sebrae-MG); na estruturação de novo 

design organizacional para organização do ramo financeiro (Confidencial); como 

responsável pela modernização dos métodos, práticas e ferramentas que compõem a 

metodologia ELO Group denominada “Framework de Gestão por Processos” .  

 

 

Quanto à execução das entrevistas com especialistas, o autor seguiu o guia proposto. 

Houve no início uma apresentação pessoal e da pesquisa aos entrevistados com o objetivo de 

alinhar todos com o tema principal investigado. 

Para tornar o método mais eficiente, foi entregue antes das entrevistas uma ficha 

contendo as perguntas que seriam realizadas. Esta ficha pode ser vista integralmente no Anexo 

B. 

Em seguida são apresentadas as respostas de cada entrevistado para cada uma das 

perguntas. 

 

PERGUNTA 01: Como o Sr. avalia a estrutura organizacional das MPEs brasileiras 

para o mercado de hoje? 

 

● Entrevistado 01 - As MPEs brasileiras possuem estrutura organizacional funcional 

(departamental), em sua maioria, sem a perspectiva dos processos. Esse aspecto dificulta 

a implantação plena do BPM nessas organizações, bem como outros aspectos.  

● Entrevistado 02 - Normalmente a estrutura organizacional de uma MPE não é bem 
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definida, a nomenclatura dos cargos é genérica, em alguns casos a função não é 

determinada e as responsabilidades não são delimitadas. Todos acabam fazendo "de tudo, 

um pouco".  

● Entrevistado 03 – A MPE tem uma estrutura organizacional muito orgânica. Ou seja, 

normalmente as atribuições operacionais estão muito atreladas ao dono ou sócios. Então, 

o termo estrutura organizacional é muito forte quando se refere a essas empresas, pois 

elas possuem papéis e responsabilidades mal definidos.  

 

PERGUNTA 02: Como o Sr. avalia o relacionamento das MPEs brasileiras com seus 

clientes? 

 

● Entrevistado 01 - O relacionamento das MPEs com seus clientes é, em geral, direto e 

bom, tendo a percepção mais clara de quem são os clientes e o que o cliente espera da 

organização / processo.  

● Entrevistado 02 - A estrutura de uma MPE é pequena, em alguns casos o próprio dono 

lida diretamente com o cliente. O relacionamento tende a ser mais estreito.  

● Entrevistado 03 – A relação com o cliente não é muito estruturada, por exemplo, não 

tem uma pesquisa de satisfação do cliente. Essas empresas não estudam sistematicamente 

a experiência com o cliente, algo bastante discutido em BPM. Porém, de forma mais 

orgânica, os sócios procuram se pôr no lugar do cliente, conseguindo, dessa forma, 

entender qual a experiência do cliente em relação a sua empresa.  

 

PERGUNTA 03: Como o Sr. avalia a gerência das MPEs brasileiras? 

 

● Entrevistado 01 – As gerências (lideranças) das MPEs não estão preparadas 

(competências técnicas e comportamentais), em sua maioria, para assumirem a função e 

liderarem pessoas. Muitas vezes essas funções são exercidas pelos próprios proprietários 

dessas empresas, sem a devida capacitação necessária.  

● Entrevistado 02 – Em muitos casos a empresa não possui uma estrutura organizacional 

extensa, o Diretor é o dono, nesses casos o gerente passa a ser o braço direito do 

proprietário e responde diretamente a ele.  

● Entrevistado 03 – Normalmente a gerência é composta por pessoas que possuam um 

relacionamento familiar, isso acaba personificando muito os processos em cima de quem 

atua. Isso se torna benéfico para essas organizações pois elas precisam ser dinâmicas. 
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Porém, quando elas estão em transição de Micro para Média empresa se depararão com 

um dilema porque irá aumentar a complexidade do negócio e esse modelo não se 

sustentará.  

 

PERGUNTA 04: Como o Sr. avalia os colaboradores/funcionários das MPEs 

brasileiras? 

 

● Entrevistado 01 – Os funcionários / colaboradores das MPEs possuem um nível técnico 

mediano e, em geral, não estão totalmente aptos para assumirem suas funções, realizarem 

as atividades, precisando em muitos casos de capacitações extras.  

● Entrevistado 02 – Os colaboradores mantêm relacionamento mais próximo, com 

tendência a "ambiente familiar".  

● Entrevistado 03 – É um relacionamento muito informal, assim como a gerência.  

 

PERGUNTA 05: Como o Sr. vê a adoção de BPM em pequenas empresas? 

 

● Entrevistado 01 – Algumas pequenas empresas já percebem a necessidade de 

melhorar/otimizar os processos de negócio, porém, em poucos casos percebemos a 

adoção de Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM), onde os processos são 

definidos, melhorados continuamente, onde há o gerenciamento do desempenho dos 

processos através dos indicadores de desempenho, etc.  

● Entrevistado 02 – A gestão por processos em pequenas empresas ainda é incipiente. Não 

conheço nenhuma MPE que tenha adotado BPM.  

● Entrevistado 03 – Ainda é muito inicial. Documentam muito os processos, mas não 

aplicam BPM na sua essência. À medida que vão crescendo, sentem a necessidade de 

profissionalizar-se, percebendo a necessidade de ingressar em alguns conceitos básicos 

de BPM, que é por exemplo realizar reuniões de gestão para tomada de decisões, ou usar 

um painel de controle que permite deixar à vista as decisões e os resultados.  

 

PERGUNTA 06: Que contribuições o BPM pode dar para a produtividade e o 

crescimento das MPEs brasileiras? 

 

● Entrevistado 01 – Com a implantação do Gerenciamento de Processos de Negócio, as 

MPEs poderão melhorar de forma significativa a produtividade da organização, 
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melhorando a eficácia e eficiência dos processos, reduzindo retrabalhos, gargalos, 

desperdícios, etc. Os processos serão efetivamente gerenciados de ponta a ponta (início 

ao fim), de forma que possa perceber de forma clara as melhorias necessárias. Esses 

processos precisam ter responsáveis, que acompanharão todas as instâncias dos processos 

e decidirão sobre as melhorias necessárias para o processo ser melhor continuamente. 

● Entrevistado 02 – São todos os benefícios adquiridos com o uso de BPM, como 

transparência, facilidade de mudança diante do mercado, mais agilidade e efetividade nos 

processos.  

● Entrevistado 03 – Diretamente seria as contribuições básicas de melhorar a distribuição 

de papéis e responsabilidades; redução de custos; melhorar a relação de trabalho entre os 

profissionais; melhorar os resultados de receita; melhorar a qualidade de produtos 

ofertados; melhorar o nível de serviço ao cliente. Pontos estes que não se restringem a 

micro e pequenas empresas.  

 

PERGUNTA 07: Quais fatores o Sr. considera impactantes para a implantação do BPM 

nas MPEs brasileiras? 

 

● Entrevistado 01 – alguns fatores: Apoio da alta administração (proprietários, lideres); 

Equipe capacitada e capaz de gerenciar os processos, bem como de melhorá-lo 

continuamente; Conhecimento dos clientes e o que eles esperam da organização (valor 

dos processos); Percepção clara da estratégia da organização; Adaptação da estrutura 

organizacional, com a inclusão da perspectiva processo  

● Entrevistado 02 – As empresas não estão acostumadas a ter o dono do processo. 

Normalmente estão acostumados a responder apenas a seu chefe hierárquico. Isso é o 

mais difícil de se implantar: A cultura de dono do processo. E o envolvimento/patrocínio 

da gestão é fundamental para a implantação.  

● Entrevistado 03 – Mais que qualquer outra empresa, a MPE demanda do apoio do 

empresário. Outro fator importante é o engajamento dos demais atores dos processos, ou 

seja, o quanto o empresário irá engajar os seus funcionários, sejam eles gerentes ou não, 

na rotina do BPM. Outro ponto muito importante é a questão da qualificação profissional, 

tanto do empresário como dos colaboradores, que muitas vezes não tem se quer um ensino 

técnico. Ou seja, os fatores críticos de sucesso para o BPM em MPEs são fatores 

humanos.  
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PERGUNTA 08: A partir de sua visão e experiência, podes nos indicar qual o nível de 

maturidade na aplicação de processos nas MPEs brasileiras? 

 

● Entrevistado 01 – Essa resposta será minha opinião e não está baseada em pesquisas 

formais e estruturadas com esse objetivo. O nível de maturidade em BPM das MPEs 

brasileiras é muito baixo. Se considerarmos uma escala de 01 a 04, considero que o nível 

de maturidade seria 01, o mais baixo. Muitas MPEs desconhecem sobre processos e muito 

menos sobre o Gerenciamento de Processos de Negócio.  

● Entrevistado 02 – Eu diria que é incipiente. No máximo nível 2, onde apenas documenta 

os processos.  

● Entrevistado 03 – Ainda é muito baixo. Em toda minha carreira profissional como 

consultor, foram apenas 3 empresas de pequeno porte que tive a oportunidade de 

trabalhar. Das empresas em que trabalho hoje, a sua grande maioria são empresas de 

médio e grande porte, incluindo públicas e privadas.  

 

 

4.2.1. Análise dos Resultados das Entrevistas 

 

De acordo com as entrevistas com os Especialistas, verifica-se que a maior restrição 

para a evolução de BPM nas micro e pequenas organizações se trata da falta de cultura 

organizacional favorável. A estrutura organizacional dessas empresas é ainda, segundo os 

entrevistados, muito funcional (departamental) e genérica, o que dificulta a implantação do 

BPM. Outro fator muito indicado como restritivo à evolução do BPM foi a falta de patrocínio 

da alta administração, contraditório com os resultados do survey, e a qualificação profissional 

dos demais integrantes da equipe de BPM. 

Ainda com relação às entrevistas com os Especialistas, as MPEs brasileiras não 

possuem um estudo sistemático do seu relacionamento com os clientes, porém, apesar desse 

fator, o seu relacionamento com seus clientes, por ser mais estreito, contribui no entendimento 

da satisfação do cliente em relação a sua empresa. Outras questões comentadas pelos 

entrevistados e que confirmam as características das MPEs brasileiras estudadas foram: a 

presença significativa de proprietários, sócios e funcionários com laços familiares e a utilização 

intensa de mão de obra não qualificada. 

Segundo os Especialistas, o nível de maturidade na aplicação de processos nas MPEs 
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brasileiras encontra-se muito baixo. Isso se deve ao fato, principalmente, de que essas empresas 

desconhecem sobre processos e muito menos sobre o Gerenciamento de Processos de Negócio. 

Outros fatores que também contribuem para esse nível tão baixo são: falta de apoio da alta 

administração; equipe incapacitada e incapaz de gerenciar os processos, bem como de melhorá-

lo continuamente; a não existência do dono do processo, já que normalmente estão acostumados 

a responder apenas a seu chefe hierárquico; falta de engajamento dos demais atores dos 

processos; e falta de profissionais qualificados, tanto do empresário como dos colaboradores. 

A fim de ampliar e asseverar essa pesquisa, na próxima seção serão apresentados os 

resultados e análise dos resultados de um estudo de caso realizado em uma MPE brasileira. 

 

4.3. Estudo de Caso em uma Micro Empresa 

 

O método de pesquisa adotado para realização deste trabalho foi um estudo de caso, 

com o objetivo de propor a implantação do gerenciamento de processos de negócios em uma 

clínica veterinária, que chamaremos neste trabalho de Pets. 

A Pets está situada em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco e atende em média, entre 

consultas e cirurgias, vinte animais por dia. A clínica existe desde julho de 2013 e seu quadro 

de pessoal é composto por uma médica veterinária, dois atendentes, além de um gerente. A 

clínica oferece consultas, cirurgias em geral, além de agregar serviços de Pet Shop, como banho 

e tosa, medicamentos, roupas e rações. O gerente responde pela administração da clínica 

veterinária e do Pet Shop, sendo responsável pela elaboração das melhorias nos processos de 

atendimento aos animais. 

 

4.3.1. Descrição da área de consultas clínicas e cirurgias 

 

Conforme exposto acima, a clínica veterinária está aberta desde 2013 e foi totalmente 

planejada para atender às novas exigências do mercado. Para atendimento dos serviços 

oferecidos pela clínica, uma médica veterinária trabalha em consultas na parte da manhã e nas 

cirurgias no período da tarde. O centro cirúrgico está todo equipado, respeitando todas as 

exigências da vigilância sanitária. 

A clínica veterinária agregou o serviço de banho e tosa e para isso conta com uma equipe 

de tosadores, sendo apenas um deles funcionário da clínica, pois esta mão de obra não gosta de 
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ter vínculo com a empresa, comum neste mercado, segundo o gerente. Os tosadores são 

orientados a encaminhar todos os animais para consulta no caso de detectarem quaisquer lesões 

no animal. 

A clínica veterinária conta com dois atendentes que também atendem ao Pet Shop. Na 

verdade, a médica veterinária também atua no Pet Shop, uma vez que orienta seus clientes no 

uso de medicamentos e outros produtos oferecidos na loja. Toda a administração da clínica 

veterinária e Pet Shop cabe ao gerente geral. 

Na área de recepção é realizada a entrada e saída dos animais para consulta e cirurgias, 

o agendamento das cirurgias, a ordem de chegada das consultas, o recebimento, pagamento das 

consultas e cirurgias. Tão logo, outros setores (consultas e cirurgias) que são os carros chefes 

da clínica, dependem desta área para realizar os seus processos, pois toda a informação que é 

apresentada nesta área deve ser de total confiança. Mas hoje, as informações que são 

apresentadas estão sendo questionadas. Este questionamento se faz por divergências entre 

informações que são enviadas pela própria área. Estas divergências ocorrem, segundo o gestor 

da área, por falta de ferramentas de controle, e também por falta de formalidade, ou seja, não 

existe um processo padrão nos serviços realizado pelos atendentes. Abaixo segue os principais 

pontos que impactam na gestão de processos: 

 

● divergência de dados;  

● falta de controle dos serviços realizados;  

● inexistência de um software para gerir os dados.  

 

Devido a estes pontos que impactam na gestão de processos, foi proposto este estudo, 

com o intuito de padronizar os serviços realizados na área de atendimento/recepção. Este estudo 

tem o objetivo de responder a seguinte questão: a aplicação do BPM nos processos da área de 

recepção da clínica pode melhorar o atendimento aos clientes e agilizar as atividades dos 

colaboradores? 

 

4.3.2. Modelagem de estado atual (As Is) 

 

Os serviços realizados na área de recepção, atualmente, não estão seguindo nenhum 

padrão ou formalidade, por isso que alguns atendimentos causam questionamentos. Estes 

serviços são realizados pelos atendentes, normalmente solicitados pela Médica Veterinária ou 
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clientes. 

Serão apresentados dois exemplos de serviços realizados pelos atendentes na recepção 

da clínica e pela médica veterinária. Estes exemplos foram coletados a partir de visitas in-loco 

e análise de dados e documentos cedidos pela empresa. O primeiro exemplo é para realização 

de uma consulta, e o segundo é para uma cirurgia. 

 

Exemplo 1: 

 

Este exemplo é de uma consulta com a Médica Veterinária, e que tem início na recepção 

da clínica. Esta é uma operação receptiva, que faz atendimento de animais que já são ou ainda 

não são clientes. Nesta operação é feito o preenchimento da ficha onde é informado o animal e 

o proprietário por ordem de chegada. À medida que os animais vão sendo atendidos, a médica 

veterinária informa ao atendente o serviço realizado no animal (consulta, cirurgia, vacina, volta, 

outros) e o valor a ser cobrado. Quando um animal sai da sala de consulta, a médica prepara a 

sala para receber outro animal e, em seguida, pede ao atendente para entrar o próximo animal. 

No fim da consulta, o proprietário do animal vai até o atendente para realizar o pagamento e 

finalizar a consulta. Todas as consultas são realizadas no período da manhã, exceto os casos de 

emergência. 

Na Figura 16 está o modelo da lista de atendimento onde o atendente realiza o controle 

dos animais atendidos. É também a partir dessa ficha que o atendente realiza o fechamento do 

caixa diário juntamente com o gerente. 
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Conforme relato do gerente, a forma como esse controle é feito não é segura, pois, em 

alguns momentos, a médica veterinária, devido ao volume de atendimentos, não consegue 

passar todas as informações ao atendente, inclusive informações de valores de consulta. 

Nos casos em que a médica veterinária identifica a necessidade de cirurgia, a mesma já 

faz o agendamento com o dono do animal. Nesses casos o atendente precisa ser informado da 

data e horário para incluir da agenda da médica. Isso também gera problemas, quando o 

atendente não é informado imediatamente e a médica esquece de avisar, ocasionando conflitos 

de agenda. 

 

Descrição do Processo de Consulta (As Is) 

 

1. Atendente dá entrada no animal na lista de atendimento, informando o nome e 

proprietário.  

2. O animal entra para consulta.  

3. A médica veterinária informa ao atendente o serviço prestado e o valor. Como também 

informa, caso haja necessidade de cirurgia e, caso já tenha sido feito o acerto com o 

Figura 16 - Modelo da Lista de Atendimento 
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proprietário, a data, horário e valor da cirurgia.  

4. A sala é preparada para receber outro animal.  

5. O atendente chama o próximo animal a ser atendido.  

6. O proprietário do animal que foi atendido efetua o pagamento ao atendente.  

7. Finaliza a consulta.  

 

A figura 17 mostra o Diagrama do Processo de Consulta. 

 

Exemplo 2: 

 

Este é um exemplo do processo para agendamento de uma cirurgia. Este serviço é 

realizado pela médica veterinária ou pelo atendente que agenda com o próprio proprietário por 

telefone ou pessoalmente. No agendamento o atendente inclui na ficha de agendamento de 

cirurgia o proprietário, o tipo de cirurgia, a data, o horário e o valor. Todas as cirurgias são 

agendadas para o período da tarde. Exceções apenas em casos de emergência. 

A Figura 18 mostra o modelo do formulário de agendamento utilizado pelo atendente. 

  

Figura 17 - Diagrama do Processo de Consulta. 
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Segundo o gerente, este formulário não está mais atendendo a demanda do serviço de 

cirurgia, pois muitas vezes a agenda da médica veterinária choca com a do atendente, por não 

estarem integradas. Além disso, o valor da cirurgia é informado pela médica e o atendente não 

é informado causando transtornos no ato do pagamento pelo cliente no dia da cirurgia, problema 

este ocasionada ainda no dia da consulta, onde foi agendada a cirurgia. 

 

Descrição do Processo de Agendamento de Cirurgia (As Is) 

 

1. Cliente ou médica veterinária solicita agendamento de cirurgia ao atendente.  

2. Atendente inclui na ficha de agendamento de cirurgia o proprietário, o tipo de cirurgia, a 

data, o horário e o valor.  

A Figura 19 descreve como está o processo de agendamento de cirurgia no seu estado 

atual: 

 

4.3.3. Proposta de Melhoria 

 

Após apresentar o processo atual, a partir da modelagem (As Is), foram feitas análises 

que originaram uma proposta de um novo modelo com processos que são mais simples e que 

agregam maior valor ao negócio. 

 

Abaixo a proposta: 

Figura 18 - Modelo do Formulário de Agendamento de Cirurgia 
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● No processo de consulta, como hoje a clínica possui dois atendentes, um passaria a ser 

um auxiliar da médica veterinária, visando a agilidade no atendimento. Além disso, caso 

haja necessidade de cirurgia, enquanto a médica veterinária realiza as anotações no 

prontuário do animal, o auxiliar verifica com o proprietário a melhor data para a 

realização da cirurgia.  

 

● Para o agendamento de cirurgias, foi criada uma agenda Online onde é possível agendar 

tanto as consultas, no período da manhã, como as cirurgias, no período da tarde. O 

atendente, em seu desktop tem acesso à agenda, e a médica veterinária, em seu tablet 

acompanha as consultas e cirurgias marcadas.  

 

4.3.4.  Modelagem de estado futuro (To Be) 

 

Para uma melhor compreensão das melhorias sugeridas, abaixo serão apresentadas as 

modelagens de estado futuro dos dois processos estudados: Consulta e Agendamento de 

Cirurgias. 

 

Figura 19 - Diagrama do Processo de Agendamento de Cirurgias 
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DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE NEGÓCIO DE CONSULTA (To Be) 

 

1. Atendente dá entrada no animal na lista de atendimento, informando o nome e 

proprietário.  

2. O animal entra para consulta.  

3. A médica veterinária informa ao atendente o serviço prestado e o valor.  

4. Caso haja necessidade de cirurgia o auxiliar a agenda com o proprietário.  

5. O auxiliar prepara a sala para receber outro animal.  

6. O atendente chama o próximo animal a ser atendido.  

7. O proprietário do animal que foi atendido efetua o pagamento ao atendente.  

8. Finaliza a consulta. 

 

A Figura 20 mostra o Diagrama do Processo de Consulta. 

 

Figura 20 - Diagrama do Processo de Consulta (To Be). 
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DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE NEGÓCIO de AGENDAMENTO DE 

CIRURGIAS (To Be) 

 

1. Cliente solicita agendamento de cirurgia ao atendente.  

2. Atendente inclui na ficha de agendamento de cirurgia o proprietário, o tipo de cirurgia, a 

data, o horário e o valor.  

3. Caso a médica veterinária identifique necessidade de cirurgia no ato da consulta, o 

próprio auxiliar incluirá na agenda a cirurgia. Isso será possível devido a agenda ser 

online e integrada com a agenda do atendente.  

 

A Figura 21 descreve o processo de agendamento de cirurgia modelado. 

 

 

4.3.5. Resultados Obtidos 

 

Com a modelagem do estado atual e com visitas in-loco foi possível compreender o 

problema nas consultas e no agendamento das cirurgias. E, a partir daí, foi possível identificar 

quais seriam as hipóteses. Este trabalho foi feito em cima da seguinte hipótese: as divergências 

Figura 21 - Diagrama do Processo de Agendamento de Cirurgia Modelado (To Be). 
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se davam porque não existia um processo padrão de consulta e agendamento de cirurgias. 

 

Após definir a hipótese, foi feito um desenho como modelagem de estado desejado para 

padronizar os processos e para que não haja mais divergências nos mesmos. Através desta 

modelagem é possível observar que ela proporciona uma visão mais analítica do negócio, e, 

com isso, agrega valor à atividade, padronizando e, consequentemente, causa uma melhoria 

contínua com a eliminação de retrabalho e custos desnecessários. 

Segundo informações do próprio gerente, houve uma visível agilidade no processo de 

consulta, uma vez que, após a implantação do novo modelo, as consultas ficaram mais rápidas 

com o auxiliar colaborando com a médica veterinária. Além disso, não foram identificadas 

divergências nas marcações de cirurgias até o fim do acompanhamento desse estudo. 

Foi observado também pelo gerente a necessidade de um sistema de informação capaz 

de gerar informações mais precisas e rápidas para auxílio na tomada de decisão. Porém, 

"encontrar um sistema que atenda as necessidades gerenciais e realidade financeira da clínica 

veterinária não é tarefa fácil", informou o gerente. 

 

4.3.6.  Análise dos Resultados do Estudo de Caso 

 

Com relação ao Estudo de Caso, o BPM se mostrou uma disciplina bastante útil para 

que a MPE tenha, primeiramente, consciência do seu estado atual e de encontrar a melhor 

maneira de realizar as suas atividades, sem o acúmulo de problemas e prejuízos, e, a partir disso, 

possa crescer de maneira orgânica e saudável. 

Em relação aos resultados alcançados, destaca-se que através de um olhar bem 

superficial nos processos atuais e nos processos melhorados que foram mapeados na presente 

pesquisa, nota-se uma grande simplificação e até a eliminação de alguns processos 

organizacionais. Isso se deve ao fato de que, a partir da implantação do BPM, o gerente 

responsável pela empresa obteve uma maior visibilidade, identificando com mais facilidade, as 

áreas mais relevantes que fazem parte dos processos. Também foi possível identificar os 

processos que estão integrados e a comunicação entre eles, além da necessidade de remodelar 

alguns processos. 

Observou-se uma melhora no atendimento aos clientes com a pequena modificação 

realizada, porém, ficou confirmado que muitos processos precisam ser analisados e melhorados, 

pois assim pode ser oferecido um serviço com mais qualidade e satisfação para os clientes. 
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5. Conclusão 

 

 

O objetivo do presente trabalho foi analisar iniciativas de gestão de processos de 

negócios a partir do ponto de vista de empresários e de especialistas em BPM no contexto das 

micro e pequenas empresas brasileiras. A pergunta que norteou o estudo foi: A iniciativa BPM 

é compensatória para as micro e pequenas empresas brasileiras? Para elaboração dessa 

pesquisa, foram realizados um survey, entrevistas com especialistas em BPM e um estudo de 

caso com uma MPE. 

Os resultados da pesquisa apontaram que 53% das empresas pesquisadas nunca 

utilizaram BPM, mas pretendem. A implementação da metodologia BPM nas MPEs brasileiras 

não se distancia da realidade de outras empresas também brasileiras. Apesar da escassez de 

pesquisas que existe em relação a implementações de BPM em MPE, é evidenciado em alguns 

estudos que o seu uso nessas organizações podem trazer, se bem aplicado, melhores resultados 

no que diz respeito a administração da empresa. Com a adoção dessa disciplina, aquelas 

organizações podem minimizar a possibilidade da ocorrência de erros e otimizar tempo e 

recursos, porém há decisões e mudanças organizacionais que dependem do gestor e do 

comprometimento dos funcionários. 

É importante destacar que o estudo bibliográfico apresentou uma pesquisa em que 

grande parte das MPE brasileiras não utilizam computadores nem internet em suas atividades. 

Essa questão pode ser um ponto de dificuldade na implantação do BPM, uma vez que este tem 

foco na automação dos processos de negócio com o uso da tecnologia da informação. Fagundes 

(2014) 

Portanto, para a iniciativa de adotar a gestão por processos ser bem sucedida, todos 

precisam estar dispostos a participar e compreender seus erros e pontos a serem melhorados. 

Também é preciso promover a melhoria contínua, realizar o acompanhamento do andamento 

dos processos e garantir mudanças e adaptações. Segundo Capote (2012), antes de qualquer 

investimento ou planejamento para implementar BPM, é extremamente importante que a 

organização saiba qual a sua situação atual em relação ao Gerenciamento de Processos de 

Negócio. Se a organização não possuir habilidades técnicas na disciplina de BPM, ficará muito 

mais difícil fazer esta auto avaliação. 

A principal contribuição deste estudo foi trazer à tona a discussão do BPM no ambiente 

das empresas de micro e pequeno porte no Brasil. Além disso, demonstrar que é possível a 

adoção do BPM como estratégia de negócio sem necessariamente adquirir um sistema de 



87 
 

gerenciamento de processos de negócio, portanto, não existe um investimento muito alto no uso 

desta disciplina. Outra contribuição está nos resultados comprovados pela empresa estudada de 

que a adoção do BPM por MPEs é uma estratégia de negócio que gera resultados muito 

positivos a nível de satisfação do cliente e que é factível a sua implantação. 

Enfatizando Baldam (2009), como qualquer outra mudança de paradigma, a visão de 

processos não é a solução de todos os problemas. Não se pode dizer que BPM é a solução. 

Mesmo sendo um entusiasta da visão de processos, deve-se analisar com muita cautela onde ela 

realmente ajudará; caso contrário, trará empecilhos à organização. Por fim, entende-se que é 

imprescindível que as micros e pequenas empresas procurem eliminar as restrições inerentes ao 

seu modo de trabalhar atual, ou seja, seus processos atuais e modele uma nova maneira de 

trabalhar, mais enxuta, e que possibilite o seu crescimento. 

 

5.1. Limitações da Pesquisa 

 

A limitação mais evidente desse trabalho está relacionada com a amostra de 57 empresas 

participantes do survey. É difícil discernir se os resultados podem ser generalizados para todas 

as micro e pequenas empresas brasileiras, embora não haja razão para acreditar que as 

características entre essas empresas sejam completamente diferentes umas das outras. Além 

disso, os dados obtidos nesta fase do estudo foram limitados à lista de contatos da autora da 

pesquisa, por isso os resultados do estudo só podem ser generalizados se for ampliado o quadro 

de empresas pesquisadas para um número mais representativo em relação a quantidade de 

MPEs brasileiras existentes. 

A técnica de codificação utilizada na fase de análise de dados foi obtida a partir de um 

processo qualitativo e pode, portanto, ser submetida a todas as críticas existentes para esse tipo 

de técnica. No entanto, essa limitação deve ser vista no contexto da finalidade do estudo 

exploratório. As questões que foram identificadas são descobertas exploratórias que podem ser 

estudadas com uma hipótese mais precisa e quantificável em pesquisas futuras. Por exemplo, 

aspectos como o tamanho da empresa e da diversidade das operações podem ser codificados 

como variáveis independentes em relação aos marcos de sucesso BPM. 

Também outra limitação levantada foi o tempo de acompanhamento da implantação de 

BPM no Estudo de Caso. Devido a variados fatores, só foi possível permanecer no local de 

estudo por um mês, tempo este considerado insuficiente para uma melhor avaliação e análise 

das melhorias implantadas nos processos da empresa estudada. 
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5.2. Recomendações para Trabalhos Futuros 

 

Propõem-se as seguintes recomendações para trabalhos futuros: 

 

● Aplicar e avaliar a Gestão por Processos de Negócios em outras micro e pequenas 

empresas. Como o presente estudo avaliou a BPM em uma única empresa, uma prestadora 

de serviços no setor de Clínica Veterinária, sugere-se que sejam feitas avaliações 

envolvendo outras empresas de outros setores de serviços, como administrativo, 

financeiro, bancário, seguros, a fim de se avaliar a aplicabilidade dessa disciplina também 

nesses setores. 

● Estudar como utilizar a modelagem de processos na ampliação da base de conhecimento 

da organização. Ao se modelar um processo, uma grande parte do conhecimento do 

modus operandi torna-se explícito. Além disso, as reuniões sobre o processo são 

oportunidades únicas de troca de ideias e experiências, que são muito difíceis de ocorrer 

com esta intensidade por outro motivo ou situação articulada. Dessa forma, sugere-se 

aprofundar o estudo sobre a utilização da modelagem de processos para fomentar bases 

de conhecimento organizacional e aproveitar o movimento gerado na espiral do 

conhecimento.  

● Desenvolver um sistema de indicadores de fluxo. A etapa de otimização para o processo 

desejado (“To Be”) necessita de critérios claros e precisos para definir as atividades que 

não agregam valor em um processo, isto é, que identifiquem quando uma atividade pode 

ser eliminada ou quando deverá ser feita a sua fusão com outra atividade no processo. A 

utilização de indicadores de fluxo tornaria a metodologia mais eficaz.  

● Durante a realização do estudo de caso, foi identificado que também outras hipóteses, 

como falta de comunicação e equipamentos e softwares obsoletos, poderiam ter causado 

as divergências nos processos de consulta e agendamento de cirurgias. Por este assunto 

ser extenso e em contínuo progresso, outros estudos podem ser conduzidos nesta área, 

expandindo e detalhando o que foi apresentado neste estudo, ou mesmo estudando em 

cima de outras hipóteses que podem ser ainda desconhecidas.  

● Estudar a utilização de uma ferramenta que ofereça a proposta de implantar as práticas 

ágeis do desenvolvimento de software para a gestão de processos voltado especialmente 

para pequenas empresas que necessitem planejar ou acompanhar os seus processos de 
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negócio, mas buscam introduzir esta iniciativa sem burocracia, formalismo ou prazos 

muito longos.  
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