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RESUMO
Para acompanhar a velocidade de atualização de produtos e serviços e
continuar sendo eficaz e eficiente, as empresas necessitam conhecer seus processos
e melhorá-los constantemente. O BPM é uma abordagem que objetiva explorar o
potencial dos processos, centralizando as prioridades, ações e recursos. Relacionada
a este tema, esta monografia objetiva criar um método para implementar a etapa de
melhorias do BPM, ou seja, implementar as ações elencadas como fundamentais para
um melhor desempenho do processo. Por meio da Design Science Research,
selecionou-se artigos de doze países distintos e extraiu-se os fatores críticos que
influenciam para o insucesso da implementação do BPM. Para tais fatores, enumerouse ações corretivas e preventivas, a fim de impedir que eles sejam predominantes
para que ocorram falhas na etapa de implementação das melhorias. O método foi
avaliado por cento e treze especialistas em BPM, entre estes, noventa e três com
certificação internacional CBPP-Certified Business Process Professional. Os dados
quantitativos e as observações qualitativas, oriundas dos avaliadores, foram utilizadas
a fim de refinar o método proposto. Para verificar a concordância entre eles, utilizouse uma ferramenta estatística denominada Fleiss Kappa. O Fleiss Kappa indicou um
nível de concordância leve, pois o julgamento do avaliador foi baseado no
conhecimento tácito de cada um e em sua experiência. Esta pesquisa pode ser
utilizada como base para novos artefatos, como também para casos em que a gestão
da mudança seja necessária.

Palavras-chave: Business Process Management. Gestão por processos de negócio.
Método para implementação de melhorias. Fatores críticos de sucesso. Gestão da
mudança. Fleiss Kappa.

ABSTRACT

To keep up with the speed of upgrading products and services and to maintain
efficiency and efficacy companies need to know their processes and improve such
processes constantly. The BPM is an approach with the objective to help organizations
with their advances in business processes. Related to this theme, this monograph has
as goal to create a method to implement the improvement's stage of BPM, therefore
to implement actions listed as fundamental by the team for a better process
performance. From a Design Science Research, twenty-five articles from twelve
different countries were selected, and the critical factors (that were most recurrent) that
influenced the unsuccessful implementation of the BPM were selected. Such factors
corrective actions were numerated corrective and preventive actions with the objective
of preventing those from being predominant in the failure of the implementation of the
improvement stages of the BPM. A hundred and thirteen BPM specialist, among them,
evaluated the method, ninety-three had the CBPP-Certified Business Process
Professional international certification. Quantitative data and qualitative observations
from the evaluators were used to refine the proposed method. To verify the agreement
between them, was used a statistical tool called Fleiss Kappa. The Kappa Fleiss
indicated a slight level of agreement, for the judgment of the evaluator was based on
the tacit knowledge of each one of them and their experience. This research can be
used as a basis for new artifacts, but also for cases where the change is required.

Key Words: Business Process Management. Method to implement the improvement's
stage of BPM. Critical success factors. Managing change. Fleiss Kappa.
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1. INTRODUÇÃO
O mundo dos negócios muda dia após dia e cada vez mais rápido. A
época em que as companhias poderiam gastar anos desenvolvendo produtos ou
continuar na liderança com pequenos esforços, acabou. Se o objetivo é se
manter ativo no mercado, o tempo de resposta às mudanças é um fator
relevante. O século XXI trouxe com ele a era da internet, do e-commerce, trouxe
também a necessidade de conhecer, mapear, alterar, inovar e aperfeiçoar os
processos rapidamente, sendo eficiente e eficaz.
O Business Process Management (BPM), é uma metodologia que objetiva
modelar, documentar, medir e monitorar os processos, mantendo ou criando um
alinhamento com a estratégia da organização. (DE SORDI, 2012). O BPM gera
mudanças significativas no desempenho, na eficiência e na eficácia dos
processos, como também tem o poder de gerar uma melhoria contínua e trazer
inovações. (BROCKE; ROSEMANN, 2013).
De acordo com Curtis e Alden (2007), uma abordagem por processos
resulta em uma melhora evolutiva e orienta as organizações para deixar
processos imaturos e inconsistentes em troca de processos maduros e
disciplinados. De modo geral, os executivos não questionam a hipótese de que
a reestruturação dos processos pode resultar em avanços significativos no
desempenho, agregação de valor ao cliente e consequentemente lucro aos
acionistas. (HAMMER, 2007).
A Association of Business Process Management Professionals (ABPMP)
realizou uma pesquisa no ano de 2015 com 641 empresas de grande porte. Esta
pesquisa mostrou que 57% das empresas trabalham com o BPM a menos de
três anos e 21% mais de 5 anos. A introdução do BPM nas organizações é vista,
em primeiro lugar como fonte de melhoria da produtividade interna; e em
segundo foi apontado o planejamento estratégico como motivador. A Figura 1
apresenta os principais resultados alcançados por estas empresas com a
implantação do BPM, no ano de 2014.

Figura 1 – Principais resultados alcançados, em 2014, com a implantação do BPM
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Fonte: Elaborado pela autora com base em ABPMP (2015).

Conforme mostra a Figura 1, entre os resultados alcançados com a
implementação do BPM, destaca-se a padronização dos processos com 58%
das respostas. O aumento de eficiência (redução de custo, diminuição de
desperdícios e uniformização de rotinas) aparece em segundo lugar. (ABPMP,
2015).
A pesquisa também mostrou que a principal dificuldade encontrada para
a evolução do BPM nas empresas é a resistência à mudança e a cultura
organizacional não favorável, citado por 57% dos respondentes. Repetindo-se
como maior restrição desde a primeira edição da pesquisa. (ABPMP, 2015). É
comum que o usuário esteja habituado com rotina e não deseja alteração, por
isso pode apresentar resistência devido ao desconhecimento frente à
metodologia ou por não ter visão sistêmica do negócio. (DE SORDI, 2012).

De acordo com Albuquerque e Rocha (2013), a implantação deve ser
executada passo a passo, em resumo: o apoio da alta administração deve ser
assegurado, para então alinhar os objetivos do BPM com as estratégias da
organização. Após esse passo, deve ser feita a identificação correta dos
processos críticos, como também devem ser formadas as equipes de trabalho
com pessoas chave de cada departamento. Depois da equipe formada e
treinada, os processos passam a ser desenhados e melhorados, com o objetivo
de sincronizá-los com as estratégias corporativas.
Com base nos expostos acima, afirma-se que implementar o BPM é uma
ação que traz resultados positivos para a companhia. A ramificação desse
método é benéfica tanto para o mundo corporativo em termos de lucro como
para a evolução da história dos negócios.
Apesar disso, a bibliografia tem o foco em mapear, analisar e redesenhar
e pouco em como implementar as melhorias. Pesquisa-se pouco em como pôr
em prática as melhorias sugeridas para os processos e paralelamente mitigar a
resistência à mudança. Conforme Veit et al. (2016), lidar com os problemas
encontrados durante a implementação é uma das questões menos exploradas
em pesquisas relativas a metodologia de BPM.
Imersa nesse contexto e tendo como base uma revisão sistemática da
literatura focada nos métodos existentes e nos elementos críticos da
implementação da Gestão por Processos – Business Process Management
(BPM) surge a seguinte questão de pesquisa: Como seria um método de
implementação de melhorias em processos de negócio?
1.1. Objetivos
A fim de responder à questão de pesquisa exposta, este trabalho possui
um objetivo geral a ser atingido e cinco outros objetivos específicos que
contribuem para a entrega do objetivo geral.

1.1.1.

Objetivo geral

O objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso é propor,
desenvolver e avaliar um artefato (novo método) para auxiliar a etapa de
implementação das melhorias em processos de negócio.

1.1.2.

Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, dois outros objetivos específicos são
requeridos:
a)

Identificar na revisão sistemática da literatura os métodos existentes para
orientar a implementação de melhorias em processos de negócio nas
empresas;

b)

Identificar na revisão sistemática da literatura os fatores críticos para a
implementação do Business Process Management;
1.2. Justificativas
Pesquisar, nada mais é do que reunir informações válidas para descobrir

a resposta de uma questão e encontrar a solução de um problema. Porém, o
tópico de pesquisa deve ser cuidadosamente escolhido para que ele seja valioso
e agregativo para a sociedade. (BOOTH; COLOMB; WILLIAMS, 2010).
Esta

seção

pretende

apresentar

três

justificativas

distintas

e

complementares para a realização deste trabalho de pesquisa e com estas
evidenciar a importância e a contribuição que ele trará. Tais justificativas
abrangem duas dimensões, são elas: empresarial e acadêmica.
1.2.1.

Justificativa empresarial

A concorrência e a competitividade no mundo empresarial são aspectos
benéficos para as organizações, as empresas não podem optar por serem ou
não competitivas. (GONÇALVES, 2005). De acordo com Campos (2013) a
organização por processos deixa evidente as atividades desempenhadas pelas
organizações; por meio dela, é possível analisar etapa por etapa, eliminar os
retrabalhos e revelar os gargalos.
Toda a atividade importante da empresa faz parte de algum processo.
Não existe um produto fabricado ou um serviço oferecido, que não tenha um
processo envolvido. O sucesso é atingido por empresas que conseguem
explorar o potencial dos seus processos, centralizando as prioridades, ações e
recursos. (GONÇALVES, 2000).

Conforme Love, Gunasekaran e Li (1998), com o propósito de que a
mudança para orientação por processos seja efetiva, algumas variáveis
precisam ser consideradas. Estas incluem:
a) A integração da estrutura organizacional e dos processos. Alocação e
distribuição de responsabilidades e planejamento para a migração de uma
estrutura funcional para uma estrutura orientada por processos;
b) As dimensões tecnológicas;
c) As dimensões sociais, definição das equipes, habilidades e treinamento.
De acordo com Montanini et al. (2008), quando as implementações de
melhorias nos processos falham, frequentemente aspectos culturais são postos
como o motivo da falha. Realmente, existe uma ligação entre a cultura e a
performance da empresa, por isso, o BPM deve fazer parte desta cultura
organizacional. (ALBUQUERQUE; ROCHA, 2013). Conforme Willaert et al.
(2007) não só a cultura como também o capital humano são bases para a
inovação e melhoria dos processos. Willaert et al. (2007) afirma que as pessoas
são os principais recursos da organização.
Pode-se declarar que a relevância deste trabalho está na afirmação de que
o BPM pode ser o apoio para a melhoria contínua da organização. Porém, o fator
humano de resistência à mudança precisa ser monitorado e administrado. O
sucesso na implementação da etapa de melhorias dos processos é um provento
para quem atinge o êxito.
O desfecho da implementação do BPM só é positivo quando leva-se em
consideração todos os aspectos envoltos. O método que será formulado,
auxiliará na parte prática da implementação das melhorias dos processos (que
é uma das etapas do BPM), o objetivo é fazer com que esta etapa aconteça e
que a quebra de paradigma, o alinhamento da cultura e da estratégia, o
comprometimento das equipes, a visão sistêmica, entre outros fatores, não
sejam razões tendenciosas ao insucesso.
1.2.2.

Justificativa acadêmica

Há diversos trabalhos acadêmicos publicados sobre BPM e Gestão por
Processos. Porém poucos deles tratam da etapa de implementação das

melhorias e nenhum deles possui o mesmo objetivo que este trabalho de
pesquisa busca: a formulação de um método neste contexto.
Levando em consideração este fato, julga-se que a contribuição desta
monografia para a academia é relevante. O aumento de bases de referências
bibliográficas pode ser citado como uma contribuição, como também o possível
avanço do conhecimento deste tema pesquisado. A análise dos fatores críticos
de sucesso (FCS) também será de grande valor para a academia, pois trará uma
síntese do que foi identificado até o momento e quais os fatores mais citados
pelos autores.
Com o objetivo de verificar a peculiaridade deste trabalho e de reter
documentos relacionados, utilizou-se a Revisão Sistemática da Literatura (RSL).
Esta revisão sistemática é uma etapa crucial na realização de uma pesquisa
científica, suas etapas de condução podem ser visualizadas na Figura 2.

Figura 2 - Etapas para a condução da RSL

Fonte: Morandi e Camargo (2015, p.146).

Conforme apresenta-se na Figura 2, primeiramente é necessária a
definição do tema central, logo deve-se definir o escopo de pesquisa através de
um framework conceitual (ponto de partida). (MORANDI; CAMARGO, 2015).
Para este trabalho, o tema central é a implementação de melhoria de processos
modelados – BPM Business Process Management. Para a construção do
framework também é necessária a definição da amplitude da revisão sistemática.
(MORANDI; CAMARGO, 2015). Para este trabalho definiu-se a revisão

configurativa, pois é a utilizada para questões de pesquisa aberta, ou seja,
revisões mais amplas.
O segundo passo é a escolha da equipe de trabalho, que visa a união de
conhecimento técnico e rapidez na entrega de resultados. (MORANDI;
CAMARGO, 2015). Porém, neste trabalho de conclusão de curso, por ser uma
monografia, escrita por uma única pessoa, considerou-se esta etapa como nula.
O terceiro passo é a estratégia da busca, ou seja, as especificações do
que será buscado, onde e como. Os termos de busca, os critérios de inclusão e
exclusão e as fontes são definidos nessa estratégia. (MORANDI; CAMARGO,
2015). Para esta pesquisa o horizonte de busca foi ilimitado. Buscou-se
documentos (artigos, monografias, dissertações, teses e livros) oriundos da
língua Portuguesa e Inglesa relativos a implementação de melhoria de processos
modelados – Business Process Management – BPM. Os critérios de inclusão e
exclusão estão definidos na Figura 3.

Figura 3 - Critérios de inclusão e exclusão da RSL

Critérios de Inclusão
•Pesquisas que contenham definições e conceitos relativos ao tema
central;
•Métodos e metodologias de implementação de melhoria em processos de
negócio;
•Pesquisas que contenham implementações bem e mal sucedidas;
•Pesquisas que contenham análises de fatores críticos de sucesso e
insucesso.

Critérios de Exclusão
•Pesquisa com Idioma diferente do Português e Inglês;
•Duplicidade de informação;
•Acessibilidade ao arquivo;
•Pesquisa que não atenda aos critérios de inclusão.
Fonte: Elaborado pela autora.

A Figura 3 apresenta quais os critérios utilizados para filtrar os
documentos encontrados na Revisão Sistemática da Literatura. Essas definições
auxiliarão na seleção dos documentos com informações que agregarão valor a
esta monografia, como também serão a base para que o objetivo seja alcançado.
A busca por pesquisas científicas foi realizada em três bases de dados,
são elas: EBSCOHost, Google Acadêmico (Google A.) e Scielo. Todos com

abrangência internacional. Após a definição das bases de dados, palavraschaves foram estabelecidas – em inglês e português - de acordo com o tema.
O retorno da busca pode ser verificado na Tabela 1. A Figura 4 - Fluxo de
Operacionalização (identificada após a tabela 1) demonstra qual a abordagem
utilizada para a tomada de decisão.
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Tabela 1 - Resultado das Buscas
Fonte

Subclasse de
Problema

Termos de Pesquisa

Idioma

Índices de busca

Resultados Decisão

Excl.

Incl.

Google A.

Implementação

Implementação de Processos

Português

All Fields: Todos os campos

200.000

Exclui

200.000

0

Google A.

Implementação

Implementação da Gestão por processos

Português

TI: Título

97

Inclui

81

16

Google A.

Metodologia

Metodologia de implementação da Gestão por processos

Português

All Fields: Todos os campos

47.700

Exclui

47.700

0

Google A.

Metodologia

Metodologia de implementação da Gestão por processos

Português

TI: Título

9

Google A.

Método

Método de Implementação de processos

Português

All Fields: Todos os campos

36.200

Inclui

8

1

Exclui

36.200

0

Google A.

Método

Método de implementação da Gestão por processos

Português

All Fields: Todos os campos

231.000

Exclui

231.000

0

Google A.

Método

Método de implementação da Gestão por processos

Português

TI: Título

0

Inclui

0

0

Google A.

Implementação

BPM implementation

Inglês

All Fields: Todos os campos

19.700

Exclui

19.700

0

Google A.

Implementação

BPM implementation

Inglês

TI: Título

510

Exclui

510

0

Google A.

Implementação

BPM implementation method

Inglês

All Fields: Todos os campos

16.900

Exclui

16.900

0

Google A.

Implementação

BPM implementation method

Inglês

TI: Título

5

Inclui

4

1

Google A.
Google A.

Método

Business Process Management method

Inglês

TI: Título

65

Inclui

64

1

Método

Business Process Management method

Inglês

All Fields: Todos os campos

2.850.000

Exclui

2.850.000

0

Google A.

Método

Business Process Management implementation method

Inglês

All Fields: Todos os campos

4.110.000

Exclui

4.110.000

0

Google A.

Método

Business Process Management implementation method

Inglês

TI: Título

2

Inclui

1

1

Google A.

Implementação

Business Process Management implementation

Inglês

All Fields: Todos os campos

3.300.000

Exclui

3.300.000

0

Google A.

Implementação

Business Process Management implementation

Inglês

TI: Título

124

Inclui

106

18

Google A.

Melhorias

Melhorias processos de negócio

Português

All Fields: Todos os campos

18

Inclui

18

0

Google A.

Melhorias

Improvement AND business process

Inglês

All Fields: Todos os campos

31.400

Exclui

31.400

0

Google A.

Melhorias

Improvement AND business process

Inglês

TI: Título

10

Inclui

10

0

Google A.

Melhorias

Improvement BPM

Inglês

TI: Título

141

Inclui

137

4

Google A.

Melhorias

Business Process Management AND improvement

Inglês

TI: Título

59

Inclui

57

2

Google A.

Melhorias

Implementação de melhorias BPM

Português

TI: Título

0

Exclui

0

0

Scielo

Método

Improvement AND business process AND Method

Português

All Fields: Todos os campos

444

Exclui

444

0

Scielo

Implementação

Implementação de Processos

Português

AB: Abstract

420

Exclui

420

0
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Fonte

Subclasse de
Problema

Termos de Pesquisa

Idioma

Índices de busca

Resultados Decisão

Excl.

Incl.

Scielo

Implementação

Implementação de Processos

Português

TI: Título

8

Inclui

8

0

Scielo

Implementação

Implementação AND Gestão por processos

Português

All Fields: Todos os campos

15

Inclui

15

0

Scielo

Metodologia

Metodologia AND implementação AND Gestão por processos

Português

Scielo

Método

Método AND Implementação AND processos

Português

All Fields: Todos os campos

13

Inclui

13

0

All Fields: Todos os campos

42

Inclui

42

0

Scielo

Método

Método de implementação da Gestão por processos

Português

All Fields: Todos os campos

11

Inclui

11

0

Scielo

Implementação

BPM implementation

Inglês

All Fields: Todos os campos

12

Inclui

12

0

Scielo

Implementação

BPM implementation method

Inglês

All Fields: Todos os campos

0

Inclui

0

0

Scielo

Método

Business Process Management method

Inglês

All Fields: Todos os campos

17

Inclui

17

0

Scielo

Método

Business Process Management implementation method

Inglês

All Fields: Todos os campos

3

Inclui

3

0

Scielo

Implementação

Business Process Management implementation

Inglês

All Fields: Todos os campos

30

Inclui

30

0

Scielo

BPM

BPM

Port.&Ing

All Fields: Todos os campos

3

Inclui

3

0

Scielo

BPM

Business Process Management

Inglês

All Fields: Todos os campos

664

Exclui

664

0

Scielo

BPM

Business Process Management

Inglês

AB: Abstract

333

Exclui

333

0

Scielo

BPM

Business Process Management

Inglês

TI: Título

15

Inclui

13

2

Scielo

Melhorias

Melhorias processos de negócio

Português

TI: Título

0

Inclui

0

0

Scielo

Melhorias

Melhorias processos de negócio

Português

All Fields: Todos os campos

1

Inclui

1

0

Scielo

Melhorias

Improvement business process

Inglês

TI: Título

2

Inclui

1

1

Scielo

Melhorias

Improvement business process

Inglês

All Fields: Todos os campos

13

Inclui

2

11

Scielo

Melhorias

Improvement BPM

Inglês

All Fields: Todos os campos

4

Inclui

0

4

Scielo

Melhorias

Melhorias BPM

Português

All Fields: Todos os campos

2

Inclui

0

2

EbscoHost

Implementação

Implementação de Processos

Português

All Fields: Todos os campos

3.355

Exclui

3.355

0

EbscoHost

Implementação

Implementação de Processos

Português

TI: Título

14

Inclui

14

0

EbscoHost

Implementação

Implementação da Gestão por processos

Português

All Fields: Todos os campos

5

Inclui

3

2

EbscoHost

Implementação

Implementação AND Gestão por processos

Português

All Fields: Todos os campos

115

Inclui

115

0

EbscoHost

Metodologia

Metodologia AND implementação AND Gestão por processos

Português

All Fields: Todos os campos

332

Exclui

332

0

EbscoHost

Método

Método de Implementação de processos

Português

All Fields: Todos os campos

51

Inclui

51

0
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Fonte

Subclasse de
Problema

Termos de Pesquisa

Idioma

Índices de busca

Resultados Decisão

Método OR implementação da "Gestão por processos"

Português

All Fields: Todos os campos

22

BPM AND implementation

Inglês

All Fields: Todos os campos

8.316

Excl.

Incl.

Inclui

22

0

Exclui

8.316

0

EbscoHost

Método

EbscoHost

Implementação

EbscoHost

Implementação

BPM AND implementation

Inglês

AB: Abstract

165

Inclui

160

5

EbscoHost

Método

BPM implementation method

Inglês

All Fields: Todos os campos

5.980

Exclui

5.980

0

EbscoHost

BPM

BPM implementation method

Inglês

AB: Abstract

21

Inclui

15

6

EbscoHost

Método

Business Process Management AND method

Inglês

All Fields: Todos os campos

843.176

Exclui

843.176

0

EbscoHost

Método

Business Process Management AND method

Inglês

AB: Abstract

1.375

Exclui

1.375

0

EbscoHost

Método

Business Process Management AND method

Inglês

AB: Abstract

51

Inclui

47

4

EbscoHost

Implementação

Business Process Management AND implementation

Inglês

All Fields: Todos os campos

1.032

Exclui

1.032

0

EbscoHost

Implementação

Business Process Management AND implementation

Inglês

AB: Abstract

156

Inclui

156

0

EbscoHost

Implementação

Business Process Management AND implementation

Inglês

TI: Título

3

Inclui

3

0

EbscoHost

Melhorias

Melhorias processos de negócio

Português

TI: Título

0

Inclui

0

0

EbscoHost

Melhorias

Melhorias processos de negócio

Português

All Fields: Todos os campos

35

Inclui

35

0

EbscoHost

Melhorias

Improvement AND business process

Inglês

All Fields: Todos os campos

23.582

Exclui

23.582

0

EbscoHost

Melhorias

Improvement AND business process

Inglês

TI: Título

71

Inclui

71

0

EbscoHost

Melhorias

Improvement BPM

Inglês

TI: Título

6

Inclui

6

0

EbscoHost

Melhorias

Business Process Management AND improvement

Inglês

TI: Título

8

Inclui

8

0

EbscoHost

Melhorias

Melhorias BPM

Português

All Fields: Todos os campos

31

Inclui

31

0

EbscoHost

Método

Improvement AND business process AND Method

Inglês

TI: Título

6

Inclui

6

0

Fonte: Elaborado pela autora.

Na segunda coluna da Tabela 1 apresenta-se as subclasses de problema. Verifica-se que a abrangência da pesquisa levou
em consideração a possível existência de métodos, metodologias, implementação e melhorias relativas ao Business Process
Management.
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Por fim, como extensão da busca considerou-se a estratégia de saturação que
visa encontrar a quantidade de estudos suficientes para uma adequada conclusão.
Esta é a estratégia mais adequada para revisões sistemáticas configurativas.
(MORANDI; CAMARGO, 2015).
O quarto passo é a busca em si, ou seja, a operacionalização. A Figura 4
apresenta como conduziu-se esta etapa.

Figura 4 - Fluxo de Operacionalização

*Entende-se por documento: artigo,
monografia, dissertação, tese, livros e
publicações em jornais e revistas
conceituadas.

Fonte: Elaborado pela autora.

O fluxo da Figura 4 mostra que se a pesquisa apresentar mais de trezentos
(300) documentos ela precisa ser refinada, a pesquisadora não menospreza o
resultado da busca, porém julga necessário filtrar o conteúdo relevante. A Tabela 2
exibe o resultado da etapa de operacionalização.
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Tabela 2 - Resultado da etapa de operacionalização
Total de retorno das buscas

11.733.900 documentos

Títulos lidos

1.383

Títulos Selecionados (Leitura Inspecional)

81

Títulos Selecionados (Leitura Completa)

25

Bola de neve

28

Fonte: Elaborado pela autora.

No total, foram lidos mil trezentos e oitenta e três (1.383) títulos, desses, oitenta
e um (81) atenderam aos critérios de inclusão e foram devidamente identificados e
cadastrados em uma planilha a fim de facilitar o uso. Realizou-se uma leitura
inspecional (leitura do título, resumo e conclusão) nos oitenta e um (81) documentos
de pesquisa. Vinte e cinco (25) foram selecionados para a leitura completa, pois o
conteúdo que eles trazem vai ao encontro dos objetivos propostos por esta monografia
e foram considerados relevantes para a pesquisa, estes estão relacionados no Quadro
1. Os 28 documentos denominados como Bola de Neve são oriundos de citações
identificadas em textos e foram utilizados como complemento às fontes bibliográficas.

Quadro 1 - Trabalhos de pesquisa selecionados
Nº

Título do Trabalho

2

Fatores Críticos de Implementação da metodologia Business Process
Management (BPM): Estudo de caso no sistema de crédito cooperativo
Sicredi

5

Identificação de Fatores críticos de sucesso na adoção de BPM Pósimplantação de ERP: Estudos de casos múltiplos
Cultura Organizacional, estrutura Organizacional e gestão de pessoas
como bases para uma Gestão Orientada por processos e seus impactos
no desempenho organizacional
A Context Dependent Implementation Method for Business Process
Management Systems
Process Management and Success Factor Analysis of Management
Information System of Budget Accounting of Local Treasuries

8

30
31

País de
Origem
Brasil

Murlick, Juliano

Brasil

Latini, Fernando

Brasil

Holanda

Oliveira, Marcos;
Ladeira, Marcelo;
Santos, Nathalia.
Ravesteyn, Pascal

Sérvia

Biljana Tešić

Bălănescu, V;
Maşcu, M.
Buh, Brina; Kovačič,
Andrej; Štemberger,
Mojca.
Abdullah AlDahmash; Saleh AlSaleem.

40

Implementing business process management

Romênia

41

Critical success factors for different stages of business process
management adoption – a case study

Eslovênia

52

Evaluating phase level for critical success factors of BPM-system
implementation: a case study in a Saudi government organization

Arábia
Saudita

Autores

30

Nº

Título do Trabalho

País de
Origem
Irã

53

Obstacles in Business process Management implementation and
adoption in SMEs

58

BPM: um estudo de caso dos fatores críticos de Sucesso

65

BPM Implementation: Don't let failure be na Option

66

BPM from modeling to implementation

74

Proposed business process improvement model with integrated
customer experience management

75

79

Proposta de um modelo conceitual para o desdobramento de
melhorias estratégicas
The critical success factors of business process management
Business process management system and activities Two integrative
definitions to build na operational body of knowledge
Surveys in business process management – a literature review

Alemanha

80

Surveying the critical success factors of BPM-systems implementation

Holanda

81

Process management tasks: a conceptual and practical view

Brasil

119

BPM: Gerenciando Processos de Negócios e Impactos Humanos BPM:
Business Process Management and Human Impacts

Brasil

120

Increasing process orientation with business process management:
Critical practices’
The Keys to BPM Project Success

76
77

130
131

Análise de fatores críticos de sucesso da gestão de processos de
negócio em organizações públicas

132

Business Process Management—Are You Ready for the Future?

Brasil

Estados
Unidos
Estados
Unidos
África do
Sul
Brasil
Eslovênia
Itália

Eslovênia
Estados
Unidos
Brasil

Suiça

Autores
Imanipour, Narges;
Talebi, Kambiz;
Rezazadeh, Siavash.
Ceribeli, Harrison
Pádua, Silvia
Merlo, Edgard.
Schiff, Craig
Lamont, Judith
Botha, Jozine;
Vanrensburg,
Antonie.
Carpinetti, Luiz
Trkman, Peter
Margherita,
Alessandro
Roeser, Tobias; Kern,
Eva-Maria.
Ravesteyn, Pascal;
Batenburg, Ronald.
Paim, Rafael; Mansur
Caulliraux, Heitor;
Cardoso, Rodolfo.
Montanini, Alex;
Amalfi, Bruno;
Moretti, Claudinei;
Tonon, Felipe;
Monteiro, Willians.
Skrinjar, Rok ˇ; Peter,
Trkman.
Derek Miers
Santos, Higor;
Santana, André;
Alves, Carina.
Minonne, Clemente;
Turner, Geoff.

Fonte: Elaborado pela autora.

A RSL mostrou que existem inúmeros trabalhos relativos ao BPM, porém
quando se direciona ao tema central e aos objetivos desta monografia, os resultados
são limitados. Isso pode ser visto a partir dos títulos apresentados no Quadro 1.
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Consequentemente, esta pesquisa traz benefícios para a academia, e a sua
realização justifica-se pois agregará referências na literatura acadêmica.
1.3. Delimitações do Trabalho
No presente trabalho de conclusão de curso será formulado um método para
auxiliar as empresas a executarem uma das últimas etapas do BPM, que é a
implementação de melhorias no processo. Este método será limitado a processos de
negócio.
A fim de atingir o objetivo geral e os objetivos específicos, o método será
avaliado por especialistas, entretanto não será implementado em uma empresa.
Optou-se pela pesquisa não empírica e futuramente (em uma possível continuação
do trabalho), uma aplicação prática deste novo método.
1.4. Estrutura do trabalho
Este trabalho de conclusão está disposto em seis capítulos. A parte introdutória
está subdividida entre o contexto, a questão de pesquisa, o objetivo geral e os
objetivos específicos, como também as justificativas que motivam a sua realização.
Como parte introdutória final, há a delimitação que apresenta o escopo da pesquisa.
O capítulo dois é dedicado à construção de um referencial teórico sobre a
temática de implementação do Business Process Management a partir de uma revisão
sistemática da literatura (RSL). Além dos documentos encontrados na RSL, usou-se
alguns livros para complementar o desenvolvimento do referencial teórico.
Logo, no capítulo três, apresenta-se o método de pesquisa, o método científico
e o método de trabalho utilizado para a realização da pesquisa. Eles estão baseados
no livro Design Science Research – DSR, escrito por Dresch, Lacerda e Antunes Jr.
(2015). Presente neste capítulo há a enumeração dos passos realizados pela
pesquisadora para a realização do trabalho, a fim de auxiliar outras pessoas que
queiram realizar pesquisas semelhantes.
O desenvolvimento do artefato (método) está presente no capítulo quatro. As
avaliações qualitativas, quantitativas e estatísticas estão inseridas no capítulo cinco.
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E por fim, no último capítulo, o capítulo seis, apresenta-se as considerações
finais conclusivas de toda a pesquisa, as limitações encontradas e indicações para
trabalhos futuros.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Este capítulo é direcionado para todo o embasamento teórico que norteou a
proposta da monografia. Ele apresenta conceitos e definições sobre os temas
abordados encontrados nas pesquisas realizadas através do método de revisão
sistemática da literatura.
O capítulo dois, denominado Revisão Bibliográfica, inicia-se com as definições
de Processos e de Gestão por processos - Business Process Management. Logo, é
apresentado o ciclo de vida do BPM com uma sucinta explicação de cada uma das
fases. Após, a seção 2.4 é dedicada a explanação dos níveis de maturidade do
Business Process Management e por fim o item 2.5 enumera e apresenta uma síntese
dos fatores críticos para o sucesso da implementação do BPM.
2.1. Processos
De acordo com Gonçalves (2000), processo é qualquer atividade que possui
uma entrada (input), uma transformação/agregação de valor e fornece um produto ou
serviço a um cliente específico (output). A ideia de inputs e outputs com atividades
dependentes e em sequência, para a definição de processo, vem da engenharia;
essas entradas e saídas não são necessariamente bens tangíveis, podem ser um
fluxo de informação e conhecimento, por exemplo. (GONÇALVES, 2000).
Paim et al. (2009) denomina que processos finalísticos são aqueles que
resultam em um produto ou serviço destinado ao cliente da organização; processos
gerenciais comandam a organização e os processos de apoio são aqueles que dão
suporte aos demais. Garvin (1998) divide os processos em três categorias distintas,
porém utiliza uma nomenclatura diferente de Paim et al. (2009), são elas: os processos
de negócio (ou de cliente), processos organizacionais e processos gerenciais. A
nomenclatura utilizada por Garvin (1998) também é utilizada por Gonçalves (2000) e
Oliveira (2008).
Os processos de negócio são aqueles que definem a atuação da empresa e
são suportados por outros processos internos, isto é, o processo de negócio define
como a empresa conduz suas atividades e produz seu produto ou serviço. (OLIVEIRA,
2008). Os processos organizacionais são aqueles dedicados à organização e
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suportam os processos de negócio, eles não são vistos pelos clientes externos, mas
são fundamentais. (GONÇALVES, 2000). Por fim, conforme Gonçalves (2000), os
processos gerenciais são aqueles que abrangem as ações que os gestores executam
para suportar os demais processos. A Figura 5 apresenta uma síntese da classificação
dos processos.

Figura 5 - Classificação dos Processos

Processos de
Negócio

Processos
Organizacionais

Processos
Gerenciais

São ligados à essência do
funcionamento da
organização, suportados
por processos internos e
resultam no produto ou
serviço final.

São centrados na
organização, garantem o
suporte necessário aos
processos de negócio.

São centrados nos gerentes
e em todas as ações que
visam medição e melhoria
relacionados ao
desempenho da
organização.

Como exemplo: Processo
de Vendas,
Desenvolvimento de
produto, Distribuição,
Cobrança, Atendimento de
pedidos e Garantia.

Como exemplo:
Planejamento Estratégico,
Orçamento, Recrutamento,
Suprimentos e
Treinamento.

Como exemplo: Definição
de metas, Avaliação de
resultados da empresa e
Alocação de recursos.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Gonçalves (2000).

Na Figura 5 - Classificação dos Processos, pode-se verificar a categorização
dos processos, alguns exemplos são mencionados, a título explicativo: O
planejamento estratégico faz parte dos processos organizacionais, ele não é visto pelo
cliente final, entretanto serve como apoio aos processos de negócio. Depois de
definido os norteadores pelo planejamento estratégico, a área de desenvolvimento,
compras, e os demais processos de negócio tem a missão de executar, colocar em
prática o plano definido. Por fim, e de suma importância, há o processo gerencial que
é conduzido pela alta administração, vice-presidentes, diretores e gerentes que
usufruem de sua senioridade para controlar indicadores, orientar equipes e assegurar
o atingimento de metas.
Harrington, Esseling e Nimwegen (1997) salientam que dentro da classificação
de processo, existem os macroprocessos, os processos em si, os subprocessos, as
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atividades e as tarefas. Nos termos de Harrington, Esseling e Nimwegen (1997)
define-se que:
a) Macroprocesso corresponde a um processo que envolve mais de uma
função ou área dentro da organização; são os macroprocessos que
atendem a visão, missão e valores. Quando este macroprocesso é
complexo demais para ser desenhado, ele é dividido em processos e
subprocessos.
b) Processo pode ser definido como uma sequência de atividades que
possui uma entrada, uma transformação e uma saída.
c) Subprocesso é uma parcela do processo que realiza um objetivo
específico.
d) Atividade é uma ação dentro do processo ou subprocesso. É realizada
por um colaborador ou por uma área especifica. Aspira-se que estas
atividades sejam documentadas em instruções ou procedimentos de
trabalho e que as tarefas nela contidas sejam detalhadas.
e) Tarefa é o menor enfoque do processo, é o desdobramento das
atividades.

Figura 6 - Exemplo de hierarquia de processos
Estratégico

Humanos

Recursos

Desenvolver

Macroprocesso:

Operacional

Processo: Selecionar Pessoal Qualificado
Subprocesso: Divulgar as vagas ofertadas pela
organização
Atividade: Montar o anúncio
Tarefa: Certificar-se de que não há erros na digitação
Fonte: Elaborado pela autora com base em Pires et al. (2010).

A Figura 6 exemplifica no macroprocesso fictício “Desenvolver Recursos
Humanos”, como a hierarquia é dividida. É possível analisar a demonstração de que
o percurso se inicia em níveis estratégicos e percorre até os níveis operacionais.
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2.2. Gestão por processos - Business Process Management (BPM)
O amadurecimento da indústria e as inovações trazidas por grandes
pensadores, modificam a maneira como as empresas trabalham e gerem seus
processos. Chiavenato (2008) reconhece que no início dos anos 1900, com Taylor e
a administração científica, surgiram os primeiros conceitos de eficiência e medição de
processos. Oitenta anos após isso, houve a introdução dos princípios da gestão da
qualidade total (TQM – Total Quality Management), cujo objetivo era identificar pontos
de melhoria através de análises críticas em processos. (SADGROVE, 1995).
Na década de 90 emergiu a Reengenharia de Processos de Negócio - Business
Process Reengineering (BPR) e sua principal ideia é recriar os processos e
implementá-los por meio de um programa estruturado. (HAMMER; CHAMPY, 1998).
Segundo Minonne e Turner (2012) na reengenharia os processos devem ser
redesenhados sem nenhum ponto de partida, logo ignora-se o conhecimento tácito
dos envolvidos, por isso raramente obteve o sucesso esperado. Balanescu e Mascu
(2014) afirmam que a Reengenharia foi criticada pela sua rígida abordagem, porém
pode-se dizer que o BPR foi o primeiro passo para a atenção voltada aos processos
de negócio e para o potencial que estes processos possuem em melhorar o
desempenho global das organizações.
Balanescu e Mascu (2014) declaram que o BPM surgiu de uma migração do BPR
e da união destas ferramentas com a cultura da Qualidade Total, Seis Sigma e Gestão
Estratégica; por este motivo, todos os fatores devem ser levados em consideração na
implementação de BPM. Ao contrário da reengenharia, em iniciativas de BPM levase em consideração o conhecimento tácito e explícito e obtém-se um maior sucesso.
(MINONNE; TURNER, 2012). No Brasil, o BPM surgiu por meio da vinda dos sistemas
integrados de gestão (ERP - Enterprise Resource Planning) nas grandes empresas
privadas, pois era mais fácil e barato alterar a rotina dos processos do que as rotinas
e pacotes do sistema. (MONTANINI et al., 2008).
Nos termos de Harrington (1993), BPM é um método sistemático que visa
suportar as organizações com seus avanços em processos de negócio. De Sordi
(2012) amplia esta definição dizendo que em organizações orientadas a processos
todo colaborador, seja ele gestor ou não, é um pensador e projeta seu trabalho,
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controla os seus próprios resultados e redesenha o processo com o objetivo de buscar
excelência no negócio.
Skrinjar e Trkman (2013) asseguram que o BPM abrange diversas práticas de
diferentes ramos de estudos e pode ser definido como um conjunto de atividades,
métodos, tecnologias e ferramentas coordenadas para uma execução estruturada e
analítica, que objetiva a melhoria dos processos. Além disso, o propósito do BPM é
alinhar os processos de negócio com o planejamento estratégico da empresa, com os
objetivos e metas, padronizar processos corporativos e obter uma melhor
produtividade e eficiência. (ELZINGA 1995 apud MONTANINI 2008).
Hammer e Champy (1998) alegam que quando a empresa se organiza por
funções e departamentos, como exemplo Departamento de Engenharia Térmica ou
Setor de Compras a Pagar, o diagrama desse subprocesso objetiva o cumprimento
de metas voltadas somente a este subprocesso específico, deixando o pensamento
sistêmico de lado. Em contraparte, aquelas que trabalham com visão no processo
macro (Processo Vender, Fabricar ou ainda Desenvolver) buscam atingir metas
abrangentes onde cada pequeno setor/departamento tem papel fundamental para o
sucesso de um todo, sendo assim trabalham com uma ampla visão do negócio e
utilizam de recursos e forças para o aperfeiçoamento global. (HAMMER; CHAMPY,
1998).
Hammer (2007) menciona que o desenho do processo determina sua
performance, ou seja, a sequência de atividades, as tarefas diárias, a localização, o
fluxo de informações, etc. influenciam diretamente no desempenho do processo, por
conseguinte, uma melhoria radical em performance só acontecerá com uma inovação
operacional, o redesenho deste processo. Para atingir sucesso nessa implementação
e consequentemente cooperar para a longevidade da organização, é necessário que
exista um método e objetivos muito claros e definidos. (DE SORDI, 2012).
Botha e Rensburg (2010) afirmam que as empresas não deveriam focar seus
esforços em estratégias separadamente como: qualidade interna dos processos,
qualidade externa, satisfação do cliente e boas performances financeiras; elas
deveriam focar esforços no atingimento de todos esses pontos importantes.
Ravesteyn e Batenburg (2010) definem que o objetivo principal do BPM é um
monitoramento contínuo dos processos, como também a melhoria destes.
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Lamont (2009) defende que a maneira como uma organização trabalha com
seus processos pode simplificar e facilitar a abordagem de melhoria contínua. É
necessário entender quais são as reais necessidades ou pontos que resultam na
satisfação do cliente, e a partir destas melhorar os processos. (BOTHA; RENSBURG,
2010). O BPM auxilia para que a melhoria contínua seja aplicada a fim de que
atividades duplicadas sejam eliminadas, tarefas sejam padronizadas e gargalos sejam
identificados. (LAMONT, 2009).
Miers (2006) propõe começar por processos simples, com intenção de adquirir
experiência, como também estimular todos os colaboradores demonstrando o
sucesso atingido e dando credibilidade antes de passar aos processos mais críticos.
Montanini et al. (2008) salientam que o BPM deve: definir uma estratégia para conduzir
a performance, interpretar essa estratégia em objetivos, indicadores e metas,
monitorar o desempenho de cada meta estipulada, analisar caso não aconteça o
atingimento dessas metas e implementar ações de contenção e correção para o
problema. Miers (2006) afirma que a implementação do BPM é uma imposição do
mercado, a questão não é “se” a empresa vai aderir e desenvolver um projeto para
migrar para a gestão por processos, a questão é “quando”?
2.3. Ciclo de vida do BPM
O ciclo de vida do BPM circunda em continuidade, em um ciclo de feedback
sem fim, portanto necessita de um comprometimento permanente da organização. É
possível encontrar na literatura diversos ciclos de vida para implementação de
processos de negócio, todavia, resume-se que a maioria dos processos pode ser
mapeada utilizando o ciclo de vida básico denominado PDCA (Planejar, Executar,
Verificar, Corrigir-Padronizar), de Deming. (ABPMP CBOK, 2013).
A RSL executada nesta monografia identificou diferentes ciclos de vida
relacionados à implementação do BPM, porém escolheu-se como base o ciclo de
Rummler e Brache (2007) por se tratar do mais consistente, abrangente e completo
método de implementação de BPM encontrado pela pesquisadora. Para enriquecer a
pesquisa, outras fontes bibliográficas foram utilizadas como complemento ao método
de Rummler e Brache (2007).
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Figura 7 - Metodologia para aperfeiçoamento de processo
1) Identificar a
questão crítica
11) Implantar e
monitorar

2) Selecionar o
processo crítico

10) Apresentar o
planejamento da
mudança

3) Selecionar a
equipe (Líderes e
membros)

9) Estabelecer
medidas de
controle

4) Treinar a equipe

8) Desenvolver o
mapa IDEAL (to be)

5) Desenvolver o
mapa ATUAL (as is)

7) Analisar as
desconexões

6) Identificar as
desconexões

Fonte: Elaborado pela autora com base em Rummler e Brache (2007, p.140).

Nos termos de Rummler e Brache (2007), uma metodologia baseada em onze
etapas pode ser usada para consertar, projetar, reprojetar ou simplesmente para
buscar o aperfeiçoamento constante de um processo. As fases constituintes desse
método estão representadas na Figura 7 e descritas da seção 2.3.1 até a seção
2.3.11.
Nota-se que a etapa 11 do ciclo está sinalizada na cor vermelha, somente para
salientar que este trabalho de pesquisa é dirigido a formular um método capaz de
auxiliar nesta etapa: a implementação de melhorias dos processos de negócio.
Albuquerque e Rocha (2013) e Trkman (2010), afirmam que é grande a probabilidade
de ocorrer desvios e falhas na etapa de execução (implementação) das melhorias de
BPM.
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2.3.1.

Identificar a questão crítica

Rummler e Brache (2007) argumentam que o aperfeiçoamento do processo
inicia com uma questão crítica identificada como problema real ou potencial que
impacte a estratégia da organização. Minonne e Turner (2012) defendem que após a
definição do planejamento estratégico, a empresa deveria analisar quais fatores
impedem o atingimento dos objetivos definidos e a partir disso indicar o que precisa
ser melhorado. Essa questão abrange, por exemplo, a necessidade de estabelecer
vantagem sobre a concorrência ou somente a redução de custo de um processo
específico. (RUMMLER; BRACHE, 2007).
De acordo com a questão crítica define-se a amplitude da transformação.
ABPMP CBOK (2013) expõe a possibilidade de melhorar o alinhamento entre o
desempenho e a estratégia (realizar uma melhoria), repensar de ponta a ponta o que
o processo está executando (realizar um redesenho), realizar redesenho radical para
se obter melhorias drásticas (realizar a reengenharia) ou habilitar uma ideia em
contraste com o plausível (realizar uma mudança de paradigma).
Quadro 2 - Melhoria e Redesenho em comparação com a Reengenharia e Mudança de
Paradigma
Fator de Comparação

Melhoria e Redesenho

Reengenharia e Mudança de
Paradigma

Nível de mudança

Incremental a holística

Radical a sem precedentes

Ponto inicial

Processo “as-is”

Quadro branco, novas ideias

Frequência de alteração

Contínua a regular

Eventual

Risco

Baixo a moderado

Alto

Habilitador primário

Controle estatístico

Novos paradigmas e tecnologias

Fonte: Elaborado pela autora com base em ABPMP CBOK (2013, p. 258).

O Quadro 2 apresenta uma comparação entre as amplitudes de transformações
nos processos. A fim de explanar: a Melhoria e Redesenho possuem um risco de baixo
a moderado, a Reengenharia e a Mudança de Paradigma possuem níveis altos de
risco, pois partem de um quadro branco a espera de novas ideias. Nenhuma das
quatros opções são desmerecedores, há cenários ótimos necessitando de poucos
ajustes e há aqueles que necessitam recomeçar, dado que “É importante ter em mente
nas iniciativas de melhoria de processos que não adianta melhorar aquilo que nem
deveria existir”. (ABPMP CBOK, 2013 p. 257).
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2.3.2.

Selecionar o processo crítico

Após identificada a questão crítica do negócio, deve-se identificar quais
processos dentro da organização impactam essa questão e que possuem relação
eminente de resolvê-los. (RUMMLER; BRACHE, 2007). A seleção enquadra a
priorização do processo levando em consideração a missão, visão, valores e objetivos
da organização para que a escolha seja justificada e por consequência pertinente.
(ELZINGA et al. 1995 apud MACHADO 2010).
Miers (2006) afirma que o primeiro projeto de implementação de BPM dentro
da empresa deve servir para adquirir conhecimento, desenvolver habilidades e
evidenciar sucesso em projetos desse nível, de alta complexidade. Albuquerque e
Rocha (2013), consideram efetivo um instrumento chamado Matriz de Seleção dos
Processos Críticos, onde é possível estabelecer prioridades de acordo com as
estratégias estipuladas pela empresa e assim identificar qual o macroprocesso está
mais relacionado a atender a esta estratégia.
Para auxiliar na escolha do processo crítico, Miers (2006) apresenta uma matriz
diferente da apresentada por Albuquerque e Rocha (2013). Esta matriz leva em
consideração a maturidade do processo, ou seja, identifica aquele processo que
apresenta uma baixa maturidade, pois este, consequentemente apresentará
claramente os benefícios que a implementação do BPM trará.
2.3.3.

Selecionar a equipe (líderes e membros)

Rummler e Brache (2007) propõem que o sucesso depende de que pessoas
que trabalhem no processo participem ativamente do projeto, embora seja fácil
dedicar apenas um membro para isso é importante que exista o engajamento de uma
amostragem maior. Schiff (2004) afirma que a formação da equipe deve levar em
consideração quanto tempo deveria ser destinado ao projeto e quanto tempo o
colaborador realmente tem disponível para participar ativamente. Rummler e Brache
(2007) enumeram algumas características desejáveis para os membros, são elas:
entender detalhadamente das funções, ter uma visão sistêmica, ser criativo, ter alto
nível de energia, saber trabalhar em grupo e crer que a oportunidade de fazer parte
do projeto é um prêmio.

42

Hammer e Champy (1998) reiteram que a formulação da equipe é fundamental
para o triunfo do projeto, por este motivo, listam os seguintes papéis em evidência:
a) O líder: membro da alta administração que motiva e autoriza;
b) Comitê Geral: gestores que desenvolvam as estratégias e políticas
globais e as monitorem;
c) Dono do processo: gestor responsável pelo processo específico e pelas
melhorias aplicadas;
d) Equipe de trabalho: grupo dedicado a percorrer todas as etapas de
implementação da gestão por processo – BPM;
e) Czar: indivíduo responsável pela sinergia das diferentes equipes que
estejam trabalhando em processos distintos.
O ideal é que o líder indique o dono do processo, e como consequência este
dono monta a equipe de trabalho que atende e respeita as políticas despontadas pelo
comitê geral, enquanto isso as informações circulam com a ajuda do Czar. (HAMMER;
CHAMPY, 1998).
2.3.4.

Treinar a equipe

Os membros da equipe podem não ser especialistas em gestão e
aperfeiçoamento de processos, devido a este motivo é essencial que todos estejam
com o conhecimento alinhado e encontrem-se habilitados ao fundamento lógico e aos
instrumentos do aperfeiçoamento de processos. (RUMMLER; BRACHE, 2007). Muitas
empresas não levam em consideração os custos com treinamento do usuário final, o
que pode ser considerado uma falha. (MIERS, 2006). Se o BPM envolver sistemas
informatizados há a necessidade de treinamentos voltados a estes novos sistemas,
compreendendo desde a equipe de implementação até o usuário final. (SCHIFF,
2004).
Santos, Ladeira e Oliveira (2014) salientam a importância de programas de
treinamento e desenvolvimento dos colaboradores a fim de conscientizar os
funcionários de que a empresa é composta de uma série de processos interrelacionados. Treinamentos demonstram aos funcionários o que a companhia
valoriza. (SANTOS; LADEIRA; OLIVEIRA, 2014).
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Skrinjar e Trkman (2013), definem que entre as melhores práticas da gestão
por processos está o ganho de autonomia do executor das atividades, paralelo a
treinamentos que atribuem maiores responsabilidades a eles. Ceribeli, Pádua e Merlo
(2013) apontam que estes treinamentos devem disseminar o conhecimento sobre o
BPM e incentivar a visão ponta-a-ponta com foco no cliente, assim aos poucos haverá
a migração dos modelos mentais baseados em função para o modelo da gestão por
processos.
2.3.5.

Desenvolver o mapa ATUAL (as is)

A etapa de mapeamento do processo atual visa conhecer as atividades que o
compõe. (PIRES et al. 2010). Para Albuquerque e Rocha (2013), o “as is”, “como é”
em inglês, é a descrição e o levantamento da situação atual e tem como objetivo
clarificar o cenário, mostrar as dificuldades existentes, os retrabalhos desnecessários,
prejuízos e as perdas que essa ineficiência traz para a empresa. Durante a fase de
desenvolvimento do mapa atual, irão aparecer diversas soluções possíveis, a tentação
de dialogar e explorar essas soluções deve ser retida, sugere-se que elas sejam
anotadas e posteriormente discutidas. (ABPMP CBOK, 2013).
Para Rummler e Brache (2007) a abordagem que atinge o êxito começa com o
facilitador (membro da equipe que possui conhecimento em BPM e no processo que
será desenhado) desenvolvendo um rascunho do processo mediante entrevista com
os membros da equipe e por fim, juntos, refinam essa ideia rascunho a fim de garantir
que ela descreva a realidade. Neste mapeamento, deve-se dar relevância à coleta de
informação e ao levantamento de dados de integração entre os processos para suprir
necessidades informativas aos apoiadores, como tecnologia da informação, por
exemplo. (VALLE; OLIVEIRA, 2009).
O ABPMP CBOK (2013) sustenta que a modelagem é a representação
completa e exata do funcionamento dos processos de negócio por meio de diagramas,
mapas ou modelos, a qual visa fornecer uma perspectiva ponta a ponta ou uma
parcela desses processos. Diagramas, mapas e modelos não são sinônimos e
possuem diferentes propósitos, conforme ABPMP CBOK (2013):
a) Diagrama retrata os principais elementos do fluxo, simboliza as macro
atividades, mas omite os pequenos detalhes;
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b) Mapas de processos podem ser classificados como a evolução do
diagrama, pois demonstram com detalhes os fluxos de atividades
adicionando eventos, regras, resultados, ou seja, existe uma precisão
maior no desenho;
c) Modelo é a versão final com um alto nível de detalhamento que envolve
recursos,

fluxo

de

informações,

instalações,

finanças,

etc.

e

frequentemente é feito mediante ferramentas de simulação.
Para a construção de um mapeamento, pode-se usar distintas notações. A
Association of Business Process Management Professionals (ABPMP) realizou uma
pesquisa no ano de 2015 com 641 empresas de grande porte. Esta pesquisa mostrou
que 56% dos respondentes utilizam a notação BPMN - Business Process
Model and Notation com o propósito de ilustrar os processos em uma linguagem
padrão.
2.3.6.

Identificar as desconexões

Durante o desenho do mapa do processo é possível que a equipe encontre
desconexões entre entradas e saídas, não somente desconexões como fluxos
redundantes ou ilógicos que podem afetar a eficácia e a eficiência. (RUMMLER;
BRACHE, 2007). O processo deve ser analisado atividade por atividade, identificando
os pontos de impactos negativos. (CAMPOS et al., 2007). Rummler e Brache (2007),
ressaltam que esta etapa é direcionada apenas para a identificação desses pontos
desconexos, somente na etapa seguinte pode-se discutir os possíveis planos de
solução.
2.3.7.

Analisar as desconexões

Rummler e Brache (2007) apostam nas ferramentas de análise de solução de
problemas, como por exemplo, o Ishikawa (1982), para realizar a análise das
desconexões e definição da causa raiz; para realizar esta análise a equipe deve estar
completa. Pires et al. (2010) defende que um brainstorming (ferramenta utilizada para
contribuição espontânea de ideias) deve ser realizado e todo o tipo de ideia deve ser
considerada como válida, para posteriormente ser analisada pelo grupo. Após a
identificação das principais causas de desconexões, Oliveira (2008) sustenta que um
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processo de benchmarking (pesquisa de melhores práticas do mercado) deva ser
iniciado, não necessariamente em empresas concorrentes, o benchmarking pode ser
realizado internamente em processos modelo na empresa.
2.3.8.

Desenvolver o mapa IDEAL (to be)

Antecipado ao desenvolvimento do mapa ideal é necessário definir a amplitude
da transformação conforme mencionado na seção 2.3.1 Identificar a questão crítica.
Quando fala-se em redesenhar um processo é importante discernir o que é redesenho
ou apenas melhoria do fluxo de trabalho atual. (ABPMP CBOK 2013). Para
redesenhar um processo é necessário quebrar paradigmas e pensar em como as
atividades deveriam ser executadas, é necessário criar um cenário inovador,
independente de como as atividades são realizadas na atualidade. (ALBUQUERQUE;
ROCHA, 2013). Campos et al. (2007) julgam que não é necessário seguir apenas uma
linha de raciocínio, pode-se estabelecer caminhos distintos, com soluções diversas e
posteriormente identificar qual delas melhor atende as necessidades estipuladas.
Rummler e Brache (2007) defendem que junto ao mapa de processos é feito o
mapa de relacionamento, ambos devem ser desenvolvidos pela equipe; recursos
devem existir para viabilizar a execução. Nessa abordagem, nenhuma atividade deve
ficar distante do questionamento, tudo deve ser analisado a fim de reduzir esforços,
favorecer a qualidade, ampliar produtividade, extinguir problemas, aniquilar
desperdícios e inovar. (ABPMP CBOK 2013). Porém, deve-se ter cuidado com a
análise burocrática, Miers (2006) e o ABPMP CBOK (2013) citam a paralisia por
análise como um ponto desmotivador, pois deixa impaciente os membros do grupo e
fazem com que o interesse na implementação seja perdido.
Campos et al. (2007) afirmam que nesta etapa de redesenho, deve-se atender
aos requisitos do cliente não só referente ao produto, mas também aos processos e
em relação aos serviços; a fim de que o trabalho possa ser realizado com eficiência e
eficácia, possa ser medido e esteja dentro dos padrões exigidos. A Associação
Brasileira De Normas Técnicas (2010) salienta a responsabilidade e obrigatoriedade
de que todo o processo deve atender aos requisitos dos clientes externos e as normas
certificadoras da série ISO, quando aplicável. Muitas organizações não consideram o
cliente no desenho do processo, o que pode ser consideraro um erro, pois o foco no
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cliente é justamente analisar a visão do cliente no negócio e os pontos que
apresentam um forte valor agregado para a satisfação dele. (ABPMP CBOK, 2013).
Segundo Harrington (1993), existem doze passos norteadores para atingir
eficiência e a real melhoria em um processo, são eles:
1) Eliminar a burocracia: remover tarefas desnecessárias. Cópias excessivas,
exigência de assinaturas, informações para quem não as utiliza, a
burocracia pode ser identificada com o excesso de verificações.
2) Eliminar a duplicidade: remover atividades idênticas. Existe a possibilidade
de informações semelhantes ou idênticas serem produzidas em partes
distintas do processo, o que pode acarretar em conflito de informações.
3) Avaliar o valor agregado: avaliar como as atividades contribuem para
entregar valor aos clientes. As atividades com valor agregado devem
possuir uma maior atenção, pois são percebidas como necessárias pelos
clientes. As atividades com valor empresarial agregado devem ser
minimizadas e as atividades sem valor agregado devem ser eliminadas.
4) Simplificar: tornar as atividades incomplexas, com menos etapas.
5) Reduzir tempo de ciclo do processo: reduzir tempo de espera,
movimentação, revisão e retrabalho de documentos. Fazer com que as
atividades em série andem em paralelo, quando possível. Alocar as
atividades por lógica e aproximação. Nesta etapa é essencial que os
gargalos sejam identificados. Goldratt (2002) apud Pires (2010), enfatiza
que gargalo é a atividade que limita a produção, ou seja, que possui
capacidade menor do que a demanda; o gargalo dita o ritmo, gera atraso e
estoque.

Os

gargalos

também

são

perceptíveis

em

processos

administrativos.
6) Tornar o processo a prova de erros: verificar as atividades passíveis de
erros e criar métodos para preveni-los, eliminando ou minimizando a
probabilidade de ocorrência.
7) Modernizar: usar de modo efetivo os equipamentos materiais e treinar
continuamente os colaboradores, pois treinamento e educação refletem nas
competências e no desempenho.
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8) Promover uma linguagem simples: reduzir a complexidade da escrita, a
padronização dos documentos deve seguir uma linha de clareza e
simplicidade formal.
9) Padronizar: procedimentar o novo processo para que todos os
colaboradores tenham conhecimento da maneira padronizada de executar
as atividades, perpetuando as lições aprendidas.
10) Realizar parceria com os fornecedores: os fornecedores (internos)
fornecem as entradas dos processos e por isso o cliente (interno) deve
especificar quais são suas expectativas. Um feedback periódico poderia ser
implementado.
11) Aperfeiçoar o quadro geral: afastar a equipe do antigo processo e definir o
processo ideal sem pensar nas possíveis restrições. Permitindo novos
conceitos.
12) Automatizar: buscar a ajuda de ferramentas computadorizadas para
automatizar as atividades burocráticas e rotineiras, assim as pessoas ficam
mais livres para executar atividades agregadoras de valor.
As etapas enumeradas servem de auxílio para que nenhum estágio de análise
seja preterido. Inserido no item desenvolver o mapa ideal, Harrington (1993) afirma
que tais etapas levam a uma maior probabilidade de sucesso.
2.3.9.

Estabelecer medidas de controle

Rummler e Brache (2007) afirmam que a equipe deve estabelecer as medidas
e objetivos dos processos e também dos subprocessos, começando com as medidas
do cliente final e escalonando para os demais. A medição e monitoramento de
indicadores deveriam ter quatro elementos: um alvo a ser atingido (meta), um meio de
medir a atividade, uma maneira de comparar a medição da atividade com o alvo
(gráfico) e um procedimento para corrigir os desvios. (MINONNE; TURNER, 2012).
Os indicadores chave de desempenho do processo (KPI) são essenciais para
que exista um monitoramento periódico, é assim que se torna visível a necessidade
de melhorar e aperfeiçoar, eles são a ferramenta básica para a melhoria contínua.
(PIRES, 2010). Nos termos de Harrington (1993), os KPIs devem ser confiáveis como
também devem conceder uma visão real da performance, pois as decisões lógicas e
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estratégicas da companhia baseiam-se nestes indicadores. Nos termos de Campos
(2013) a definição de qual KPI utilizar, deve estar em concordância com o que se
deseja em relação as estratégias; planejamento estratégico, objetivos, metas e
indicadores carecem de um estreito alinhamento. O BPMCBOK diferencia os termos
medição, medida, métrica e indicador.

Figura 8 - Diferença entre medição, medida, métrica e indicador

Medição de desempenho: Compreende as
dimensões de tempo, custo, capacidade e
qualidade.
Medida: É uma especificação numérica de um
padrão aceitável. Medida é um dado.
Métrica: É uma conclusão com base em dados.
Exemplo: número de defeitos dividido pela
produção total. Métrica é uma informação.
Indicador: É uma representação intuitiva de uma
métrica ou medida para fins de auxílio de
interpretação quando se objetiva um alvo.
Fonte: Elaborado pela autora com base em ABPMP CBOK (2013, p. 209).

Com base na Figura 8 - Diferença entre medição, medida, métrica e indicador,
é possível afirmar que medições de desempenho estão relacionadas ao tempo de
ciclo do processo, tempo de espera, custos de produção, custos de mão de obra,
capacidade produtiva, percepção do produto pelo cliente, etc. Campos (2013) declara
que as medidas formam as métricas e os indicadores deveriam basear-se em métricas
e não em medidas.
Como exemplo, se tivermos um número de 5 tratores defeituosos em uma
produção de 100, temos 5% de máquinas defeituosas. Se a quantidade de máquinas
defeituosas dobrasse (10 unidades), porém a produção triplicasse (300 tratores)
teríamos 3,3% de defeitos, ou seja, eles não aumentaram e sim diminuíram. É
conclusivo que o indicador represente uma relação entre dois fatores e não somente
uma medida isolada. Se as análises estivessem somente sobre a visão do número de
defeitos, haveria uma interpretação errônea.
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Seguindo na linha de referência ABPMP CBOK (2013), deve-se definir: o
objetivo da medição (por que medir?), o item a ser medido (o que medir?), onde, como
e quando medir, e quem irá realizar a medição; nesta etapa é essencial que o gestor
responsável pelo controle do indicador participe ativamente do processo de criação.
De acordo com De Sordi (2012), avaliar o desempenho de cada processo é preferível
a avaliar partes fragmentadas, em razão de haver uma união maior com objetivos
comuns e visíveis a todos; o que gera também uma maior motivação e
consequentemente melhores resultados podem ser alcançados.
Ceribeli, Pádua e Merlo (2013) afirmam que os indicadores devem abranger
departamentos distintos que fazem parte de um mesmo processo, como exemplo, o
indicador tempo de parada de linha pode mensurar os processos que trabalham para
garantir a produção (PCP, compras, qualidade, logística, etc.). Trabalhar com excesso
de indicadores de desempenho acaba confundindo os colaboradores com o que
realmente é importante para auxiliar o atingimento dos objetivos maiores da
organização. (MIERS, 2006).
Para empresas com níveis de maturidade avançados, Montanini et al., (2008),
afirma que a utilização de um Business Process Management System – BPMS cria
uma visão clara destes indicadores e auxilia aqueles que tomam decisões. Miers
(2006) salienta que a criação de um sistema de recompensa diretamente ligado ao
atingimento das metas, incentiva bons comportamentos e inibe os errados.
2.3.10.

Apresentar o planejamento da mudança

Existem casos em que as equipes possuem autonomia para implementar e em
outros casos há a necessidade de apresentar o plano para a alta administração. Em
ambos os casos os processos precisam passar do real para o ideal e para isso um
plano de ação com todas as etapas envoltas deve ser elaborado. (RUMMLER;
BRACHE, 2007).
Schiff (2004) argumenta que a empresa deve possuir uma excelente gestão de
projetos e um tactical implementation plan (TIP). Porém, esta equipe deve levar em
consideração as mudanças que ocorrem ao longo do TIP, pois seguir à risca os
passos pré-estabelecidos é um fator que pode levar ao insucesso. (MIERS, 2006).
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Miers (2006) salienta que é necessário um projeto que possua uma sequência
lógica de passos, que os processos prioritários sejam escolhidos corretamente e que
possua um escopo claro e recursos apropriados. Um fato que deve ser levado em
consideração nesta etapa, é a afirmação de que projetos de implementação de
melhorias relativos ao BPM, que não são finalizados, geram frustação e desconfiança
dos colaboradores às novas iniciativas. (SANTOS; SANTANA; ALVES, 2011).
2.3.11.

Implantar e monitorar

Rummler e Brache (2007) propõe que nesta etapa o plano de ação deve ser
executado; alguns fatores definem o tempo que a implementação levará, como
exemplo: a magnitude da questão crítica e o estado do processo. Um processo
imaturo sem documentação e gerenciamento levará mais tempo para ser
aperfeiçoado do que um processo maturo que precisa apenas de algumas
observações. Na implantação introduz-se as mudanças planejadas, porém antes de
executá-las deve-se garantir que elas estejam documentadas em procedimentos ou
instruções de trabalho. (CAMPOS et al. 2007).
Balanescu e Mascu (2014) afirmam que a etapa de implantação das melhorias
é a etapa que mais apresenta riscos de falha. Balanescu e Mascu (2014) criaram
quatro passos facilitadores para a implantação:
a) Criar uma estrutura orientada a processos;
b) Implementar sistemas de informação – BPMS e treinar as pessoas neste
novo sistema;
c) Implementar de fato as mudanças, levando em consideração a
eficiência, eficácia, qualidade e eliminação de processos que não
agregam valor (como também os processos obsoletos);
d) Divulgar as novas responsabilidades, novos objetivos e metas e
promover uma mudança na cultura empresarial.
Oliveira

(2006)

menciona

que

na

etapa

de

implantação

questões

comportamentais são complexas e o comprometimento dos envolvidos deve ser ativo
para que os resultados alcançados sejam aqueles esperados. Durante a implantação
deve-se ter cuidado com as mudanças relacionadas a gestão e a resistência dos
colaboradores. (SOARES, 1999 apud Pires et al., 2010). Harrington (1993) alega que
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a resistência à mudança é ainda maior quando a alta administração não participa
ativamente da implantação.
Campos et al. (2007) afirma ser importante insistir na continuidade da mudança,
ou seja, não deixar que problemas ocorridos, com o usuário final no novo processo,
sejam motivo para a desistência. Um sistema de recompensa ligado ao atingimento
das metas estimula o empenho dos colaboradores, porém as regras deste sistema
devem ser claras e definidas para que o resultado não seja frustrante às pessoas.
(HARRINGTON, 1993).
Após a implantação das mudanças os processos não podem ser abandonados,
os resultados necessitam de monitoramento; periodicamente devem ser revisitados e
quando não estiverem atingindo as metas de desempenho estipuladas, ações devem
ser executadas. (CAMPOS et al. 2007). Peter Drucker diz que “se não podemos medir
algo, não podemos gerenciá-lo” a frase é genuína, uma vez que não conhecendo o
andamento do processo não há como saber se ele entrega o que deveria entregar e
tampouco se o faz com eficiência. (ABMPM CBOK, 2013).
Auditorias internas podem ser usadas para verificação, dado que elas
percorrem a empresa de ponta a ponta desde o processo de S&OP (Sales and
Operations Planning) até o Pós-Venda. (MILLS, 1994). Dito como auditorias todas as
normas certificadoras da série ISO bem como auditorias de processo VDA 6.3 (norma
alemã), auditorias de requisitos de clientes (Quality System Basic, por exemplo) ou
até mesmo auditorias internas tidas como requisito elementar na maioria das
organizações. (ABNT ISO TS 16949:2010). O’Hanlon (2009), adverte que executadas
anualmente as auditorias identificam diversos pontos que podem ser melhorados e
auxiliam na melhoria contínua da organização.
Margherita (2013) afirma que para monitorar o desempenho, alertar baixas
performances e executar uma melhoria contínua, ferramentas de gestão visual e
monitoramento por meio de Balanced Scorecard (BSC) são efetivos. É importante
aceitar que melhorar um processo não é um evento e sim um caminho a ser percorrido
ao longo do tempo. (MIERS, 2006).
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2.4. Avaliação de Maturidade do Processo em relação ao BPM
Apesar da evolução e disseminação das práticas de BPM, o nível de
maturidade das organizações não está nivelado, ou seja, existem diversos níveis de
maturidade organizacional em relação a gestão por processos nas empresas.
(SKRINJAR; TRKMAN, 2013). Avaliar a maturidade significa identificar que dentro da
organização os processos se encontram em níveis distintos e cada um deve ser
melhorado gradativamente; não necessitando partir do básico para a excelência.
(HAMMER, 2007).
Harmon (2009) traz da história o fato de que os modelos de maturidade se
iniciaram nos anos noventa com a solicitação do Departamento de Defesa dos
Estados Unidos para o Instituto de Engenharia de Software (SEI) em criar um método
para avaliar a capacidade dos fornecedores. Em 1995 surgiu o “The Capability
Maturity Model: Guidelines for Improving the Software Process - CMM” (HARMON,
2009).
Moreira, Mingatto e Druker (2010) afirmam que desde então, diversos outros
métodos foram criados, uns levaram em conta apenas a maturidade dos processos
outros levaram em conta a maturidade da organização. Em meados dos anos 2000
os modelos de maturidade começaram a relacionar tanto os processos quanto a
organização, toda via, todos estão baseados no CMM criado pelo SEI. (MOREIRA;
MINGATTO; DRUKER, 2010).
A ABPMP em seu CBOK (2013) define que uma organização madura é aquela
que lida com os riscos e problemas em análise sistêmica e possui uma visão
abrangente com o foco na satisfação e agregação de valor ao cliente. De Bruin e
Rosemann (2005) estabelecem que quanto maior a maturidade da empresa, maior a
probabilidade de sucesso da implementação do BPM. Dentre os modelos de
maturidade de BPM, três obtiveram um maior número de exposição nas referências
bibliográficas encontradas pela autora, são eles: Capability Maturity Model (CMM),
Business Process Maturity Model (BPMM) e o Process and Enterprise Maturity Model
(PEMM).
Hüffner (2004) apud Moreira (2010) menciona o CMM, desenvolvido pelo SEI,
com cinco níveis de maturidade (inicial, repetitivo, definido, gerenciado e otimizado),
porém o CMM é focado nos processos de desenvolvimento de Software. Curtis e
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Alden (2007) afirmam que o BPMM é uma evolução do CMM e por isso é mais
abrangente e focado em processos de negócio; este também é dividido em cinco
níveis (inicial, gerenciado, normatizado, previsível e inovador). Por fim, o modelo
criado por Michael Hammer, divulgado na Harvard Business Review, chamado
Process and Enterprise Maturity Model – PEMM. Conforme Hammer (2007) o PEMM
auxilia a alta administração a entender, planejar e avaliar o rateio de esforços
disponibilizado aos processos de negócio.
Dentre os três modelos, escolheu-se para aprofundamento teórico o método de
Hammer (2007), por se tratar de uma abordagem única e ao mesmo tempo
abrangente a todo e qualquer tipo de processo (MOREIRA, 2010). Conforme Hammer
(2007) o modelo não especifica um padrão de excelência comparativo para apresentar
maturidade ou imaturidade no processo, tampouco seleciona um setor de atuação da
empresa para a sua aplicação.
2.4.1.

Process and Enterprise Maturity Model - PEMM

A seção 2.4.1 dedica-se a descrever o modelo de maturidade Process and
Enterprise Maturity Model. Toda esta etapa está referenciada no artigo Business
Process – The process Audit, escrito por Michael Hammer em 2007, por este motivo
não há citação de autor ao longo do texto.
O PEMM pauta as características que qualquer processo de excelência deveria
ter, por isso pode-se aplicá-lo em todos os níveis dentro da organização. O modelo é
de fácil aplicação, o que permite que os próprios colaboradores o executem
dispensando contratação de empresas terceirizadas; o que traz um maior
entendimento e conhecimento sobre o processo e consequentemente um maior
engajamento do funcionário na aplicação e na mudança.
Hummer (2007) inicia dividindo o modelo em dois grupos de características
essenciais para o sucesso do processo de negócio, o grupo de Viabilizadores do
Processo e o grupo de Capacidades Organizacionais, estes serão sintetizados no
Quadro 3.
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Quadro 3 - Grupos de características do PEMM
Característica

Descritivo da característica

Desenho do Processo

Para os executores saberem o que precisa ser feito, o

Viabilizadores

processo deve possuir um mapeamento, desenho com

do processo
(Classifica a

o fluxo de atividades.
Colaboradores Qualificados

maturidade do
processo)

As pessoas que trabalham no processo devem ter
habilidades e competências definidas e atendidas.

Owner – Um dono para o

O processo deve possuir um dono. Um responsável

processo

(executivo) com autonomia e autoridade para assegurar
o atingimento das metas.

Alinhamento dos processos

Os

processos

organizacionais

que

suportam

os

organizacionais

processos de negócio devem alinhar-se a fim de não
sustar o desempenho.

Indicadores

A empresa deve identificar as métricas corretas, para
que tenham dados verídicos sobre os resultados.

Capacidades

Liderança

organizacionais
(Classifica a

A alta administração deve apoiar a gestão voltada aos
processos.

Cultura Organizacional

maturidade da

Os valores da empresa devem ser voltados ao foco no
cliente,

empresa)

saber

trabalhar

em

equipe

e

alta

responsabilidade pessoal.
Conhecimento

Os colaboradores devem possuir conhecimento em
gestão por processos – BPM.

Governança

Os gestores devem ter senioridade na implantação de
projetos complexos.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Hammer (2007, p. 5).

De acordo com o Quadro 3 - Grupos de características do PEMM, pode-se dizer
que o primeiro grupo (Viabilizadores do processo) determina o quão apto e capaz o
processo está para funcionar. Abrangendo o desenho do processo, a habilidade dos
colaboradores e a definição do responsável pelo processo. Abrange também o
alinhamento entre metas estratégicas e operacionais e a qualidade do método usado
pela empresa para coletar informações e definir métricas.
Ainda em explicação ao Quadro 3, pode-se dizer que o segundo grupo de
características, o grupo de Capacidades Organizacionais, é definido por atributos
como o apoio de executivos da alta administração e o foco no cliente como valor
organizacional. Abrange também o conhecimento dos funcionários em relação as
responsabilidades dentro da cadeia de processos, a qualificação das pessoas com a
metodologia de gestão por processos e se a empresa em si, possui uma estrutura
capaz de desenvolver e implantar projetos complexos.
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Os ativadores e capacitores juntos propiciam uma maneira eficaz de avaliar os
processos, por outro lado, como são interdependentes, a ineficiência de um deles
resulta na ineficiência de todos. Porém, as organizações podem apresentar essas
características em diferentes níveis de maturidade. Esse é o objetivo do PEMM:
apontar em qual nível o processo está.
Hammer (2007) os dividiu em quatro forças: P1, P2, P3 e P4 para as
Viabilizadores do Processo (P – Processo) e E1, E2, E3 e E4 para as Capacidades
Organizacionais (E – Empresa). Estes estão apresentados no Quadro 4 e no Quadro
5.

Quadro 4 - Avaliação de maturidade quanto aos Viabilizadores do processo
Característica

Subdivisão

Desenho
Propósito

Desenho
Contexto

Desenho

Colaboradores

Documentação

Conhecimento

P-1
Processo não
possui um
desenho
completo.
Gestores
utilizam
desenhos
vigentes para
avanços em
desempenho.
Identificou-se
clientes,
fornecedores e
resultados do
processo.

P-2
Processo foi
redesenhado
para
otimização do
desempenho.

P-3
Processo foi
projetado para
integrar-se aos
outros processos
e a sistema de
TI, a fim de
otimização do
desempenho.

P-4
Processo foi
projetado para
integrar-se aos
processos de
clientes e
fornecedores a
fim de
otimização do
desempenho.

As
necessidades
do cliente do
processo
foram
identificadas e
aceitas por
todos.

Responsável
pelo processo e
responsável do
processo que
interage
definiram
indicadores
mútuos de
desempenho.

Documentação
é restrita a área
específica, mas
identifica
interconexões
entre
envolvidos na
execução do
processo.

Desenho do
processo está
documentado
de ponta a
ponta.

O colaborador
sabe dizer qual
processo ele
executa e
identificar seus
indicadores de
desempenho.

O colaborador
é capaz de
descrever o
fluxo geral do
processo,
sabe quem
são os
envolvidos,
como a sua
atividade
impacta o
cliente e sabe
identificar os

Desenho do
processo
descreve a
ligação com os
outros processos
e vincula o
processo ao
sistema de
dados da
empresa.
O colaborador
conhece
conceitos do
negócio, é capaz
de descrever
como sua
atividade afeta o
processo como
um topo e o
desempenho
global.

Responsável
pelo processo
e responsável
por processos
de cliente e
fornecedores
definiram
indicadores
mútuos de
desempenho.
Desenho do
processo em
meio eletrônico
sustenta o
desempenho e
a gestão,
permite análise
de melhoria.

O colaborador
conhece bem o
setor de
atuação da
empresa, bem
como suas
tendências.
Sabe como
sua atividade
afeta o
desempenho
entre
empresas.
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Característica

Colaboradores

Colaboradores

Dono do
Processo

Subdivisão

Habilidades

Atitude

Identidade

Dono do
Processo
Atividades

Dono do
Processo
Autoridade

Infraestrutura
(Processos
Organizacionais)

Sistemas de
Informação

P-1

Colaborador
conhece
ferramentas de
resolução
de
problemas
e
técnicas
de
aprimoramento
de processos.
Colaborador
exibe certa
compreensão
do processo,
mas se
preocupa
somente com
sua área
específica.
O responsável
do processo é
informalmente
encarregado de
melhorar o
desempenho
do processo.
O responsável
pelo processo
identifica
e
melhora
o
processo,
informa
aos
colaboradores
e
promove
mudanças em
pequena
escala.

P-2
indicadores de
desempenho.
Colaborador
sabe trabalhar
em equipe e
possui
autogestão.

P-3

P-4

Colaborador
domina a
tomada de
decisões de
negócio.

Colaborador
domina a
gestão e
implementação
da mudança.

Colaborador
segue o fluxo
de atividades
do processo e
trabalham de
modo a
facilitar as
atividades dos
demais.
O alto
executivo
nomeou um
gerente com
credibilidade
responsável
pelo processo.
O responsável
cria as metas
de
desempenho,
apoia as
iniciativas de
reengenharia,
planeja a
implementaçã
o e garante a
eficácia.

Colaborador
empenha-se
para que o
processo exiba
resultados e
atingimento de
metas.

Colaborador
identifica
melhorias no
processo e as
sugere.

O processo é
prioridade para o
responsável. Ele
dispõe de
tempo, atenção
e possui metas
pessoais.
O responsável
trabalha em
conjunto com
outros
responsáveis por
processos, com
o objetivo de
integrar e
trabalhar com
metas globais.

O responsável
defende o seu
processo mas
só consegue
estimular
gerentes de
áreas
especificas a
executar
mudanças.

O responsável
pode montar a
equipe de
reengenharia
e implementálo, possui
controle
monetário.

Existem
sistemas de TI
fragmentados
ao longo dos
processos.

Existem
sistemas de TI
montado para
atendimento a
áreas
específicas.

O responsável
controla o
sistema de TI
que sustenta o
processo.
Controla projetos
que afetem o
processo ou
exerçam
influência sobre
alocação de
pessoal. Possui
controle
monetário.
Existe um
sistema de TI
integrado e
apropriado aos
os padrões da
empresa.

O responsável
pelo processo
pertence ao
mais alto nível
da
administração
da empresa.
O responsável
cria planos
estratégicos
dinâmicos,
participa do
planejamento
estratégico e
colabora com
colegas do
mesmo nível
em clientes e
fornecedores
para promover
a reengenharia
entre
empresas.
O responsável
possui controle
monetário e
exerce forte
influência
sobre alocação
e avaliação de
pessoal.

Existe um
sistema de TI
integrado e
apropriado aos
os padrões da
empresa com
comunicação
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Característica

Infraestrutura
(Processos
Organizacionais)

Indicadores

Indicadores

Subdivisão

P-1

P-2

P-3

Gerentes
especificam e
premiam o
desempenho
dos
colaboradores

O desenho do
processo
contempla
definição de
papeis e
descrição de
cargos. A
capacitação
profissional é
baseada na
documentação
dos
processos.

Processo de
contratação,
desenvolvimento
e premiação
destacam a
necessidade de
resultados
voltados ao
processo

O processo
tem
indicadores de
custo e
qualidade.

Indicadores
abrangem
todo o
processo e
são baseados
nas
expectativas
do cliente.
Gerentes
usam os
indicadores
para monitorar
desempenho e
os comparar
com
referências.

Indicadores de
processo e de
macro processos
são baseados
nas metas
estratégicas da
empresa.

Recursos
Humanos

Definição

Uso

Gerentes usam
os indicadores
para monitorar
desempenho,
identificar
falhas e
promover
avanços em
área
específica.

Gerentes
possuem uma
gestão visual
dos indicadores
e apresentam
estes aos
colaboradores
do processo a
fim de motiválos.

P-4
entre
empresas.
Processo de
contratação,
desenvolvimen
to e premiação
destacam a
importância de
colaboração,
aprendizado
pessoal e
mudança
organizacional
na empresa e
entre
empresas.
Indicadores
dos processos
são derivados
de metas entre
empresas.

Gerentes
avaliam seus
indicadores
frequentement
e e os utilizam
no
planejamento
estratégico.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Hammer (2007, p. 6) e Moreira (2010,
p.52).

Conforme evidenciado no Quadro 4, as forças determinam em qual grau de
maturidade o processo está, a explanar: Se os cinco viabilizadores do processo
estiverem no nível P-2, o processo está no nível P-2. Se quatro estiverem no P-3,
porém um estiver no P-2, logo o processo está no nível P-2. Não é possível dizer que
se tenha atingido o nível P-3 se todos os viabilizadores não o tiverem atingido. Em
caso do não atingimento dos níveis de P-1, o projeto é P-0 e considerado inábil e
característico de empresas que não investem em melhorias de processo.
No nível P-1 o processo é estável, no P-2 é um estágio que apresenta bons
resultados pois possui um pensamento voltado para a gestão por processos, o nível
P-3 apresenta excelentes resultados e possui capacidade para integrar-se a outros
processos internos. O último nível, o P-4, é um processo benchmarking (exemplo),
pois ele atende aos níveis de excelência interno e consegue atingir os fornecedores e
clientes.
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Quadro 5 - Avaliação de maturidade quanto aos Capacidades organizacionais
Característica

Subdivisão

Liderança

Conscientização

Liderança

Liderança

Liderança

Cultura
Organizacional

Alinhamento

E-1
O time de
executivos
sabe que é
necessário
melhorar o
desempenho,
mas tem um
conhecimento
restrito em
processos de
negócio.

Níveis
intermediários
de executivos
são
responsáveis
pela
implantação
da gestão por
processos.

E-2
Pelo menos um
executivo tem
um alto
conhecimento
em Processos
de negócio,
sabe como a
empresa pode
usá-lo para
aumentar o
desempenho e o
que envolve
uma
implementação.
Os altos
executivos são
responsáveis
pela
implantação da
gestão por
processos.

E-3
Os executivos
encaram a
empresa pela
visão da
Gestão por
Processos
(GP).

E-4
Os executivos
encaram o
próprio trabalho
pela ótica de
processos, eles
não veem a GP
com a ótica de
um projeto,
mas sim como
um modo de
gerenciar os
negócios.

Os altos
executivos são
responsáveis
pela
implantação da
gestão por
processos e
existem mais
pessoas
espalhadas
pela empresa
que promovem
a GP.
Os altos
executivos
trabalham
como equipe,
dirigem a
empresa com
visão em
processos e
participam
ativamente do
programa de
GP.

Toda a
empresa
demonstra
interesse em
relação a GP e
exerce o papel
de liderança em
iniciativas de
processo.

Os altos
executivos
investem em
melhorias
operacionais.

Os altos
executivos
estabelecem
metas de
desempenho e
estão dispostos
a realocar
recursos e
realizar
profundas
mudanças para
o atingimento
dessas metas.

Estilo

O time de
altos
executivos
está migrando
do estilo
autoritário e de
hierarquias
para o estilo
aberto e
coorporativo.

A alta equipe
executiva está
ciente da
necessidade de
mudança e
enxerga os
processos como
ferramenta
chave para tal.

A alta equipe
executiva
nomeou o
comitê da GP e
os deu controle
e autoridade.

Trabalho em
equipe

O trabalho em
equipe é
focado em
projetos, é
ocasional e
atípico.

A empresa
utiliza times de
projetos
multidisciplinare
s para esforços
em melhoria.

O trabalho em
equipe é regra
entre a equipe
de GP e
também

Conduta

Os executivos
encaram o
próprio trabalho
pela ótica de
processos,
realizam o
planejamento
estratégico
pensando como
processo e
abrem outras
oportunidades
de negócio
baseados no
atingimento de
altos
desempenhos.
Os executivos
lideram por
meio da visão e
influência e não
por meio do
autoritarismo.

O trabalho em
equipe é
utilizado
também com
clientes e
fornecedores.
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Característica

Cultura
Organizacional

Cultura
Organizacional

Cultura
Organizacional

Subdivisão

Foco no cliente

Responsabilidade

Postura em
relação a
mudança

E-1

E-2

E-3
praticado entre
os executivos.
Os
colaboradores
entendem que
os clientes
exigem
excelência.

E-4

A empresa
utiliza o foco
no cliente
como cultura,
mas o
conhecimento
do significado
é limitado. Há
incerteza e
conflito em
entender as
necessidades
do cliente.
A
responsabilida
de por
resultados é
dos gerentes.

Os
colaboradores
entendem que
seu trabalho tem
a finalidade de
gerar valor para
o cliente.

O pessoal da
linha de frente
assume a
responsabilidad
e por resultados.

Os
colaboradores
se sentem
responsáveis
pelo
atingimento
das metas da
empresa.

Os
colaboradores
aceitam
consideráveis
mudanças no
modo como o
trabalho é
executado.
Há especialistas
em redesenho
de processos e
implantação da
GP, como
também em
gestão de
projetos e
comunicação.

Os
colaboradores
estão prontos
para grandes
mudanças
multidimension
ais.

Os
colaboradores
possuem como
missão pessoal
atender aos
clientes e
conquistar
desempenhos
cada vez
melhores.
Os
colaboradores
enxergam a
mudança como
inevitável e a
aceitam
regularmente.

Há aceitação
na
necessidade
de realizar
modestas
mudanças.

Há uma ou
mais
metodologias
para
solucionar
problemas
com
processos.

A equipe de
reengenharia de
processos tem
acesso a
metodologia
básica de
redesenho de
processos.

A empresa
identificou
alguns

A empresa criou
o modelo de
processos e
possui o apoio

A empresa
possui uma
equipe
formalizada de
reengenharia
de processos e
integrada como
processo
padrão de
melhorias em
processos.
O modelo de
processo está
disseminado
por toda a

Pequeno
grupo de
colaboradores
tem ciência da
importância
dos
processos.
Conhecimento

Pessoal

Conhecimento

Metodologia

Governança

Modelo de
processo

Há
especialistas
em gestão de
mudança em
grande escala.

Os
colaboradores
buscam
parcerias
comerciais para
satisfazer as
necessidades
dos clientes.

Há um grande
número de
pessoas
capacitadas em
redesenho de
processos e
implantação da
GP e gestão
de: projetos,
mudanças e
programas. Há
um processo
formal para
desenvolver e
reter esse
quadro.
Gestão e
reengenharia
de processos
são
competências
básicas.

O modelo de
processo foi
ampliado e
conectado aos
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Característica

Governança

Governança

Subdivisão

Imputabilidade

Integração

E-1
processos de
negócio.

E-2
dos altos
executivos.

E-3
organização e
é usado para
definir
prioridades em
projetos, está
vinculado a
tecnologias.

Gerentes são
responsáveis
por
desempenho e
gerentes de
projetos são
responsáveis
por iniciativas
de melhorias.

Os responsáveis
pelo processo
respondem
somente pelo
desempenho do
seu processo,
enquanto os
altos executivos
respondem pelo
desempenho
geral da
empresa.
A gestão de
programas é
informal e
simultaneament
e há recursos
para
reengenharia de
processos.

Responsáveis
pelo processo
são também
responsáveis
pelo
desempenho
geral da
empresa.

Pelo menos
um grupo
apoia técnicas
de
aprimorament
o de
processos,
possivelmente
distintas.

Existe uma
gestão de
programas
formal
gerenciado por
um gestor de
processos que
coordena e
entrega os
projetos de
GP. A empresa
administra e
aplica técnicas
e ferramentas
de
aprimoramento
de processos.

E-4
clientes e
fornecedores. A
empresa
também possui
um modelo
para
desenvolver
estratégias.
O comitê de
processos atua
como alto nível
da gestão e os
executores
partilham da
responsabilidad
e de
desempenho
organizacional.

Responsável
por processo
trabalha com
outro
profissional,
cliente ou
fornecedor,
para promover
a integração de
processos entre
empresas.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Hammer (2007, p. 6) e Moreira (2010,
p.52).

O Quadro 5 apresentou os níveis de Capacidade organizacional (Empresarial),

a avaliação é feita de maneira similar aos Viabilizadores de processo, ou seja, se
quatro estiverem no E-3, porém um estiver no E-2, logo o processo está no nível E-2.
Enquanto os viabilizadores medem o nível de maturidade dos processos, estes
medem o nível de maturidade da empresa. Vale salientar que para o avanço de
estágio primeiramente ações devem ser realizadas a nível empresarial, isto é, primeiro
devem ser melhoradas as capacidades organizacionais para então atribuir melhorias
aos processos.
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2.5. Fatores críticos para o sucesso da implementação
Rockart (1979), define que fatores críticos de sucesso (FCS) são pontos, para
qualquer negócio, que se apresentarem bons resultados, garantem um ótimo
desempenho competitivo e sucesso para a organização. Os riscos com a
implementação do Business Process Management – BPM são muito menores
comparados ao Business Process Reengineering - BPR, porém eles existem
(BALANESCU; MASCU, 2014).
Identificar esses fatores críticos nas etapas iniciais da implementação é uma
boa prática, e a partir desta identificação, controlá-los. (SANTOS; SANTANA; ALVES,
2011). Na mesma linha de raciocínio, Albuquerque e Rocha (2013) argumentam que
desde o início do projeto devem ser tomadas ações para extinguir ou mitigar os riscos
de falhas. Não existe um modelo definitivo e generalizado para descrever atitudes de
empresas que obtiveram sucesso, porém causas comuns de fracasso são conhecidas
e identificadas e se evitadas aumentam a probabilidade de um bom resultado.
(ALBUQUERQUE; ROCHA, 2013).
Santos, Santana e Alves (2011) destacam que os fatores críticos de sucesso
podem variar de uma organização para a outra devido a cultura ou ramo de negócio,
porém pesquisas mostram que há um conjunto dos FCS que mais reincidem em
implementação de BPM. Para Trkman (2010), entre 60 e 80% dos projetos de BPM
não atingem o êxito por motivos diversos, mas entre estes destacam-se: falta de apoio
da alta administração, baixo ou nenhum treinamento de BPM para os usuários finais
e falta de comunicação entre os departamentos. Minonne e Turner (2012) realizaram
uma pesquisa com 219 respondentes, e concordando com Trkman (2010), a falta de
apoio da alta administração aparece como principal fator crítico de sucesso, seguido
do desalinhamento estratégico e da dificuldade em apresentar os benefícios
financeiros da implementação.
Miers (2006) e o ABPMP CBOK (2013) salientam que trabalhar sem o apoio da
alta administração aumenta as dificuldades, os riscos do projeto se elevam para altas
probabilidades. Tentar implantar o BPM com abordagem bottom-up pode ser
considerado o maior potencial de fracasso, uma vez que gerentes de níveis médios
afetados temerão que seus processos tenham retrocesso ou ainda que essa
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transformação possa diminuir o seu poder; o BPM acontecerá somente se a alta
administração comandar a ideia. (HAMMER; CHAMPY, 1998).
Para receber o apoio da alta administração deve-se evidenciar os ganhos e os
impactos que o BPM pode causar, como também a maneira que a gestão por
processos pode ajudar a gerenciar e atingir os objetivos estratégicos. (MIERS, 2006).
Caso o apoio seja inexistente pode-se mostrar a estes executivos os ganhos da
implantação do BPM por meio de algumas melhorias imediatas chamadas de quick
wins. (ABPMP CBOK, 2013). Buh, Kovacic e Stemberger (2015) salientam que o
envolvimento da alta administração não pode se restringir ao apoio, mas sim ser
comprometido e disposto à mudança, ademais, a alta administração precisa estar
pronta para alterar a cultura com que a organização trabalha.
Para Hammer e Champy (1998) quando a alta administração apoia, porém
indica uma questão crítica e junto a esta questão crítica denomina um processo que
precisa ser melhorado, faz com que a causa raiz não seja analisada, por mais que
esforços sejam desempenhados, o problema permanecerá. Ceribeli, Pádua e Merlo
(2013), defendem que mais importante do que o apoio da alta administração é o apoio
dos gestores, pois estes naturalmente manifestam uma maior participação ativa. Um
membro da gerência/supervisão participando ativamente de todas as etapas do ciclo
de vida do BPM facilitaria a disponibilização de recursos e geraria menos resistência
dos demais participantes. (SANTOS; SANTANA; ALVES, 2011).
De Sordi (2012) propõe que a implementação aconteça gradativamente, pois
há complexidade na transição de uma estrutura tradicional de funções para uma
estrutura voltada a processos de negócio, o ideal é ter um projeto planejado e divido
entre fases de implantação. Schiff (2004) afirma que a lógica seria primeiramente
implementar a gestão por processos naqueles processos que possuem mais falhas,
ou naqueles que apresentarão um rápido retorno sobre o investimento.
A falta de um planejamento lógico bem definido nas implementações de BPM,
é um fator crítico citado por Santos, Santana e Alves (2011). Uma boa gestão do
projeto, que inclua a definição clara e prévia do escopo, é considerada uma prática
relevante. (MURLICK, 2014). Rummler e Brache (2007) afirmam que não estabelecer
um sólido planejamento, propicia o insucesso.
Balanescu e Mascu (2014) argumentam que o BPM é dividido em dois pilares,
um Gerencial e outro de Sistemas de Informação; o componente tecnológico permite
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o uso de tecnologias modernas que automatizam os processos. A implementação de
BPM via software possibilita que as atividades sejam realizadas em paralelo, o que
com o papel eram realizadas sequencialmente. (LAMONT, 2009).
Utilizar de Business Process Management Systems (BPMS) é um caminho para
facilitar a execução das atividades, mas salienta-se que o processo só deve ser
automatizado depois de testado e validado, de nada adianta automatizar um processo
que não esteja preparado. (MIERS, 2006). No caso de implementação via sistema
informatizado, torna-se necessário escolher um software que tenha alinhamento e
compatibilidade com os softwares utilizados pela companhia. (SCHIFF, 2004).
Ademais, o alinhamento estratégico entre a área de tecnologia da informação (TI) e o
negócio é fundamental. (MURLICK, 2014).
Lamont (2009) afirma que na implementação via software a comunicação com
o departamento de Sistemas de Informação deveria ser via modelos finalizados de
mapeamento de processos, pois com as informações detalhadas e escritas ficaria
mais fácil para o departamento de TI fazer as entregas necessários e corretas
solicitadas pelos usuários. Skrinjar e Trkman (2013), salientam que não basta
despender altos valores em sistemas de informação, pois isso não garante melhor
desempenho e eficiência do processo. É verídico que trabalhar com BPMS facilita na
execução das atividades, porém a chave do sucesso continua sendo cada profissional
que se dedica a desempenhar o seu máximo a fim de atingir os objetivos propostos.
(ELIYAHU, 2008).
Davenport (1993) e Miers (2006) ressaltam que negligenciar os recursos
humanos na implantação das mudanças em processos é uma das causas prováveis
de fracasso. Além disso, Raversteyn (2009) propõe que o conhecimento tácito, a
experiência com gestão de projetos, gestão da mudança e o conhecimento elevado
em BPM são fatores humanos e pré-requisitos considerados cruciais.
Santos, Santana e Alves (2011) afirmam que a rotatividade de pessoal é um
ponto que desfavorece a implementação do BPM e em contrapartida é um fator que
apoia a necessidade de implementação. Assim como os pilares de cultura
organizacional e estrutura organizacional, o pilar de gestão de pessoas precisa de
atenção na implementação da gestão por processos, pois está ligado ao desempenho
da organização. (SANTOS; LADEIRA; OLIVEIRA, 2014).
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Albuquerque e Rocha (2013) e o ABPMP CBOK (2013) afirmam que
usualmente as empresas tendem a alocar as pessoas disponíveis para trabalhar no
projeto e deixam as pessoas certas de lado. Contratar especialistas em
implementação de BPM é outra ação que não requer hesitação, uma vez que esses
profissionais facilitam o trabalho e geram maior probabilidade de obter sucesso.
(SCHIFF, 2004).
Montanini et al. (2008) afirma que o principal fator que dificulta uma
implementação é a resistência humana à mudança, por este motivo torna-se
necessário que o usuário final tenha mais acesso as informações relativas ao BPM a
fim de instigar o seu interesse. É necessário capacitar os envolvidos, com
treinamentos abrangentes e ferramentas de aplicação. (MURLICK, 2014).
Rummler e Brache (2007) afirmam que menosprezar a importância de tratar os
aspectos humanos é um fator crítico. Uma reação reativa por parte dos colaboradores
pode ser considerada normal, nos estágios iniciais, desde que aconteça por um
período curto de adaptação. (ALBUQUERQUE E ROCHA, 2013). Nos termos de
Hammer e Champy (1998), tentar agradar a todos é uma ilusão, pois algumas pessoas
se sentirão desconfortáveis com os novos papeis, uma vez que possuem interesses
pessoais nas suas atividades e algumas vezes a comodidade é definida como melhor
opção.
Gonçalves (2000) propõe que administrar a empresa sob a visão do BPM é um
desafio para o processo de gestão de pessoas (RH), pois demanda um amplo
entendimento sobre o quanto a mudança em processo afeta os funcionários. É
desfavorável a este funcionário ter que repensar suas atividades de rotina, por isso o
BPM pode ser visto como um desafio indesejado. (MONTANINI et al., 2008). Hummer
(2007) considera que as empresas que mantem seu foco em desenvolver os
colaboradores para trabalharem em um novo processo, porém sem ter a abrangência
e incluir a abordagem sistêmica mostrando como o macroprocesso funciona e em qual
sub processo o colaborador está inserido, tendem a ter funcionários que tomam
decisões que não são do interesse global.
Os colaboradores precisam de motivação para encarar o novo processo, pois
mudanças que modificam as atitudes das pessoas não são naturalmente aceitas
(HAMMER; CHAMPY, 1998). Uma maneira de institucionalizar e estimular a
orientação para processos é alinhá-lo aos planos de participação em resultados, a
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remuneração diretamente ligada ao desempenho de um processo, estimula a busca
por desfechos cada vez melhores. (WILLAERT, 2007).
Rummler e Brache (2007) mencionam que não elucidar a importância do
atingimento dos resultados e metas é um fator crítico que pode levar ao insucesso.
Por isso, Santos, Santana e Alves (2011) admitem que planos de contenção e
correção de rota são boas práticas para o controle da implementação. Não
acompanhar o desempenho dos processos é uma falha. (RUMMLER; BRACHE,
2007).
Rummler e Brache (2007) defendem que não se deve acreditar que o
necessário é reinventar a empresa, que somente mudanças drásticas trarão melhores
desempenhos. A melhoria contínua é defendida por Raversteyn (2009), ele afirma que
dar continuidade nas atualizações dos desenhos de processos, mantendo o controle
e registro, é uma prática adequada que garante que o BPM faça parte de um esforço
constante e que tenha longevidade.
Miers (2006) complementa a ideia de melhoria gradativa argumentando que
acreditar na possibilidade de desenvolver um sistema perfeito na primeira vez,
apostando que o sucesso vem da adaptação dos envolvidos, é uma falha. O ABPMP
CBOK (2013) ressalta que avaliar a maturidade do processo é um ponto crucial, pois
a partir desta análise se faz o levantamento das necessidades para o avanço
progressivo na implementação.
Minonne e Turner (2012) definem que apesar da otimização de processos e
melhoria contínua parecerem atividades operacionais, o alinhamento das metas, o
mapeamento da cadeia de valor agregado manifesta uma abordagem a nível
estratégico. Por este motivo, a desconexão entre a estratégia da empresa e os seus
objetivos, é considerado um dos fatores críticos de alta relevância. (RUMMLER;
BRACHE, 2007). Skrinjar e Trkman (2013), afirmam que as organizações possuem
dificuldade em alinhar os objetivos estratégicos aos objetivos de cada processo.
Por fim, a indefinição de responsabilidades é citada por Minonne e Turner
(2012) como um impedimento na implementação do BPM. Nos termos de Skrinjar e
Trkman (2013), a hierarquia deve ser modificada para que os donos dos processos
sejam vistos como superiores e sejam respeitados pelos demais. Imanipour, Talebi e
Rezazadeh (2012), alegam que a ausente definição das responsabilidades e o não
comprometimento com as métricas são fatores inibidores do sucesso.
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2.5.1.

Síntese dos fatores críticos encontrados na RSL

Durante a leitura completa dos artigos enumerados no Quadro 1 - Trabalhos de
pesquisa selecionados, oriundos da revisão sistemática da literatura, listou-se os
fatores críticos de sucesso e os autores que os citaram. Encontrou-se diferentes
substantivos para alguns fatores críticos de sucesso que possuíam o mesmo
significado. A fim de obter uma melhor representação, estas nomenclaturas foram
padronizadas. O resultado desta síntese está apresentado no quadro abaixo.

Quadro 6 - Síntese dos fatores críticos de sucesso encontrados nos artigos oriundos da
RSL
Fator Crítico de
Sucesso

Citado por
Lock (2008); Davidson e Holt (2008); Santos, Santana e Alves
(2011); Pritchard e Armistead (1999); Minonne e Turner (2012);

Investir em capital
humano (Treinamento
dos colaboradores em
BPM e contratação de
especialistas)

Ceribeli, Pádua e Merlo (2013); Albuquerque e Rocha (2013);
De Sordi (2012); Golçalves (2000); Murlick (2014); Schieff
(2004); Dahmash e Saleem (2013); Miers (2006); Trkman e
Skinjar (2013); Santos, Ladeira e Oliveira (2014); Ravesteyn
(2009); Imanipour, Talebi e Rezazadeh (2012); Buh, Kovacic e
Stemberger (2015); Latini (2015); Trkman (2010)
Trkman (2010); Lock (2008); Minonne e Turner (2012); De Sordi
(2012); Murlick (2014); Miers (2006); Balanescu e Mascu (2014)

Ter o apoio da alta
administração

Trkman e Skinjar (2013); Imanipour, Talebi e Rezazadeh (2012)
Ravesteyn (2009); Buh, Kovacic e Stemberger (2015); Ceribeli,
Pádua e Merlo (2013); ABPMP (2013); Latini (2015); Ravesteyn
e Batenburg (2010); Hammer e Champy (1998).
Jeston e Nelis (2008); Santos, Santana e Alves (2011); Ceribeli,
Pádua e Merlo (2013); Rummler e Brache (2007); Albuquerque

Ter uma metodologia
estruturada e sistemática
(Gestão de Projetos)

e Rocha (2013); Murlick (2014); Schieff (2004); Miers (2006);
Tesic (2012); Trkman e Skinjar (2013); Ravesteyn (2009);
Imanipour, Talebi e Rezazadeh (2012); Buh, Kovacic e
Stemberger (2015); Latini (2015); Ravesteyn e Batenburg
(2010).

Controlar a Resistência à Zanela (1999); Love, Gunasekaran e Li (1998); Davenport
mudança
(1993)
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Fator Crítico de
Sucesso

Citado por
Miers (2006); ABPMP (2015); Murlick (2014); Dahmash e
Saleem (2013); Miers (2006); Ravesteyn (2009); Imanipour,
Talebi e Rezazadeh (2012); Buh, Kovacic e Stemberger (2015);
Latini (2015); Trkman (2010); Ravesteyn e Batenburg (2010).
Pritchard e Armistead (1999); ABPMP (2013); Minonne e Turner

Alinhar objetivos e metas
ao Planejamento
estratégico

(2012); Ceribeli, Pádua e Merlo (2013); Miers (2006); Balanescu
e Mascu (2014); Trkman e Skinjar (2013); Imanipour, Talebi e
Rezazadeh (2012); Ravesteyn (2009); Latini (2015); Trkman
(2010); Ravesteyn e Batenburg (2010).
ABPMP (2013); Minonne e Turner (2012); Ceribeli, Pádua e

Ter medição e
monitoramento contínuo

Merlo (2013); Miers (2006); Balanescu e Mascu (2014); Trkman
e Skinjar (2013); Ravesteyn (2009); Imanipour, Talebi e
Rezazadeh (2012); Buh, Kovacic e Stemberger (2015); Latini
(2015); Trkman (2010); Ravesteyn e Batenburg (2010).
Minonne e Turner (2012); Ceribeli, Pádua e Merlo (2013);

Possuir
responsabilidades claras
e definidas

Trkman e Skinjar (2013); Imanipour, Talebi e Rezazadeh
(2012); Buh, Kovacic e Stemberger (2015); Miers (2006);
ABPMP (2013); Latini (2015); Trkman (2010).

Ter o apoio executivo ao
longo das etapas de
implementação
(Gerentes participando
ativamente com a
equipe)

Smith e Furt (2009); Santos, Santana e Alves (2011); Ceribeli,
Pádua e Merlo (2013); De Sordi (2012); Trkman e Skinjar
(2013); Imanipour, Talebi e Rezazadeh (2012).

Santos, Santana e Alves (2011); Dahmash e Saleem (2013);
Controlar a burocracia
excessiva

Santos, Ladeira e Oliveira (2014); Ravesteyn (2009); Imanipour,

Alinhar TI (Software) e
BPM (informações
relevantes)

Look (2008); Murlick (2014); Schiff (2004); Trkman e Skinjar

Possuir boa
comunicação
interdepartamental

Trkman (2010); Trkman e Skinjar (2013); Ravesteyn (2009);

Talebi e Rezazadeh (2012); Latini (2015).

(2013); Imanipour, Talebi e Rezazadeh (2012); Ravesteyn e
Batenburg (2010).

Buh, Kovacic e Stemberger (2015); Ravesteyn e Batenburg
(2010).
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Fator Crítico de
Sucesso
Disseminar
conhecimento em
Ferramentas de TI

Citado por
Santos, Santana e Alves (2011); Schieff (2004); Ravesteyn
(2009); Imanipour, Talebi e Rezazadeh (2012); Ravesteyn e
Batenburg (2010).

Incentivar o usuário final
a conhecer os objetivos
e metas (estímulo e
divulgação)

Jeston e Nelis (2008); Santos, Santana e Alves (2011); Trkman

Formar a equipe de
implementação com
pessoal interno
(Empresa contrata
consultoria)

Santos, Santana e Alves (2011); Ceribeli, Pádua e Merlo (2013);

e Skinjar (2013); Buh, Kovacic e Stemberger (2015).

Murlick (2014).

Minonne e Turner (2012); Imanipour, Talebi e Rezazadeh
Dispor de recurso

(2012);
Trkman (2010).

Treinar em BPM os
usuários finais
Ter dificuldade em
mensurar os benefícios
do BPM (também
financeiros)

Trkman (2010); Pritchard e Armistead (1999).

Envolver as pessoas
certas

Ravesteyn (2009); Ravesteyn e Batenburg (2010).

Minonne e Turner (2012); Miers (2006).

Fonte: Elaborado pela autora.

Todos os fatores críticos citados pelos autores foram relacionados, porém, no
Quadro 6 são apresentados apenas aqueles que foram citados ao menos duas vezes,
ou seja, os fatores críticos citados por apenas um autor, foram desconsiderados neste
quadro.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo aborda os procedimentos metodológicos adotados para a
condução deste trabalho de pesquisa. Ele constitui-se do método científico, do método
de pesquisa, do método de trabalho e das técnicas de coleta e análise dos dados.
Uma pesquisa científica se inicia com uma pergunta e uma razão, seja ela
intelectual ou uma razão prática; pesquisar é buscar uma resposta para alguma
questão. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Para Gil (2010), pesquisa é um processo
formal e disciplinado que aplica um método científico e objetiva encontrar soluções e
respostas para problemas evidentes.
Nos termos de Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015), entende-se como
pesquisa necessária aquela que possui um rigor teórico e metodológico alto e uma
grande relevância para a sociedade, o que se desenvolve na academia, deve ser
aplicável e útil dentro das organizações. Para desenvolver uma pesquisa é
fundamental tomar uma série de decisões que garantam a confiança dos resultados;
a fim de auxiliar o pesquisador nesta etapa há o Pêndulo para Construção do
Conhecimento. (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015). Este pêndulo está
apresentado na Figura 9.

Figura 9 - Pêndulo para construção do conhecimento

Fonte: Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015, p.62).
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A Figura 9 expõe o Pêndulo para construção do conhecimento dividido em sete
etapas. A primeira e a segunda esfera correspondem às razões e aos objetivos para
realizar uma pesquisa, a resposta para essa questão encontra-se nos objetivos e nas
justificativas para esta monografia, descritos no capítulo introdutório de número um. A
terceira, quarta e quinta esfera, correspondem aos métodos: científicos, de pesquisa
e de trabalho, respectivamente. A sexta esfera trata das técnicas de coleta e análises
de dados e a sétima e última esfera traz o meio em que os resultados são tratados
para que possam ser resultados confiáveis. A explanação da maneira como conduziuse os itens da terceira à sétima esfera ocorrerá a seguir.
3.1. Método científico e método de pesquisa
Os métodos científicos são os princípios que mostram como o conhecimento
foi produzido. Conforme Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015) o método abdutivo é o
método mais adequado para criação por meio da Design Science Research (método
de pesquisa escolhido para esta monografia), de fato a abdução é um processo que
instiga a criação de novos conhecimentos. Por este motivo, o método abdutivo foi
utilizado para a proposição do artefato.
O método científico abdutivo não é excludente, isso pressupõe que durante a
pesquisa métodos tradicionais como o indutivo e o dedutivo podem ser aplicados.
(DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015). Nesta monografia utilizou-se o método
dedutivo na compilação dos fatores críticos de sucesso e o método indutivo na
generalização desses fatores. Os fatores críticos mais citados pelos autores são
aqueles que possuem maior incidência nas implementações de BPM.
Ao falar em métodos de pesquisa, Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015) afirmam
que os métodos tradicionais não são apropriados quando o objetivo é criar um artefato,
criar algo novo. O método de pesquisa denominado Design Science Research (DSR)
é indicado para estreitar a relação entre a academia e as empresas, por conseguinte,
ele busca resolver um problema prático e produzir conhecimentos prescritivos.
(DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015).
Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015) salientam que as pesquisas que utilizam a
Design Science Research produzem conhecimento do tipo um que é o conhecimento
acadêmico, como também produzem o conhecimento tipo dois, que é aquele voltado
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para a aplicação e solução de problemas reais. Estudos relacionados com solução de
problemas nas organizações deveriam ter como base a DSR, uma vez que este
método pode gerar conhecimento inovador. (ROMME, 2013 apud LACERDA et al.
2013).
Para responder à questão de pesquisa, considerou-se a utilização do método
proposto pela DSR o mais adequado. A decisão apoiou-se na bibliografia e nas
afirmações de que a Design Science Research é destinada à proposição de novos
artefatos. Pois, como mencionando anteriormente, esta monografia irá propor um
método (artefato) para implementação de melhorias em processos de negócio.
A pesquisa agregará valor às fontes bibliográficas, bem como existirá valor
destinado à sociedade. Isso ocorre, pois, o método poderá ser aplicado e utilizado em
qualquer organização que possua processos de negócio.
3.2. Método de trabalho
O método de trabalho busca detalhar cada passo pré-definido para a realização
de uma pesquisa. A condução da Design Science Research constitui-se de doze
etapas, estas etapas apresentam entradas e saídas. As etapas serão apresentadas e
explicadas. A sintetização apresenta-se no Quadro 7.
Quadro 7 - Síntese das doze etapas da Design Science Research, propostas por Dresch,
Lacerda e Antunes Jr (2015)
Etapas
da DSR

1

Método proposto
pelos autores

Método de trabalho desta monografia

Saídas

A pesquisadora identificou a necessidade

Questão de pesquisa

de aperfeiçoamento intelectual no tema

formalizada,

BPM, por curiosidade acerca de sua

apresentada no

Identificação do

implementação e por ter participado de

capítulo de número 1.

problema

um projeto de BPM falho. Responder à
questão de pesquisa poderá contribuir
com a sociedade científica acadêmica e
com a sociedade empresarial.

2

A conscientização aconteceu logo após a

Objetivos definidos;

Conscientização

identificação do problema. Neste passo,

Justificativa

do problema

por meio de consultas em bases de

empresarial e

conhecimento e sites confiáveis,
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Etapas
da DSR

Método proposto
pelos autores

Método de trabalho desta monografia

Saídas

procurou-se entender qual a etapa mais

Delimitações do

crítica na implementação do BPM. A

Trabalho descritas.

busca identificou que o foco no estudo da

Apresentados no

implementação de melhorias em

capítulo de número 1.

processos de negócio não é explorado
em profundidade.

3

Para a condução da revisão sistemática

Justificativa

da literatura, aplicou-se o método

acadêmica e Revisão

proposto por Morandi e Camargo (2015).

bibliográfica,

Todas as definições utilizadas e a

construídos.

operacionalização estão dispostas no

Respectivamente,

Revisão

capítulo um, seção 1.2.2 justificativa

seção 1.2.2 e capítulo

Sistemática da

acadêmica. Dois idiomas foram buscados

2.

Literatura

(inglês e português), nos sites
EBSCOHost, Google Acadêmico e
Scielo. O objetivo da RSL foi identificar a
existência de métodos de implementação
de melhorias, fatores críticos de sucesso
e casos de implementação do BPM.

Identificação dos
artefatos e
4

configuração da
classe de
problemas

Para a identificação dos artefatos,

Vinte e cinco

realizou-se uma leitura inspecional nos

documentos

81 trabalhos que atenderam aos critérios

selecionados para que

de inclusão da RSL e destes, vinte e

estes sejam a base da

cinco foram selecionados para a leitura

Revisão Bibliográfica e

completa. Porém, nesta busca, pode-se

base para a criação do

verificar que não há um método de

método proposto. Esta

implementação de melhorias existente.

relação está disposta

Não foi encontrado pesquisas com o

no Quadro 1 -

mesmo objetivo desta monografia. Por

Trabalhos de pesquisa

este motivo, os vinte e cinco documentos

selecionados.

selecionados são os que chegam mais
perto do objetivo e poderão contribuir na
construção do método que será proposto.

5

Proposição de

Nesta etapa, a pesquisadora utilizou dos

Protótipo de artefato

artefatos para

vinte e cinco documentos selecionados e

(método) proposto

resolver o

de toda a base teórica acumulada para

sendo constantemente

problema

propor um método (artefato) a fim de

melhorado.

específico

responder à questão de pesquisa.
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Etapas
da DSR

Método proposto
pelos autores

Método de trabalho desta monografia

Saídas

Durante todas as fases de

Descritiva de

desenvolvimento desta monografia,

elaboração presente

observações relevantes foram anotadas

no capítulo 4.

em um caderno de campo e por fim uma
chuva de ideias (brainstorming) foi
construída em rascunho. Conforme
Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015), na
proposição do artefato o método
científico de abdução é utilizado, pois o
pesquisador usa seu conhecimento e
criatividade, objetivando encontrar uma
solução eficaz para o problema proposto.
Em seguida, após absorvida as

Método finalizado.

informações relevantes encontradas nos

Procedimentos de

vinte e cinco documentos, os fatores

construção estão

críticos de sucesso foram extraídos e

descritos no capítulo

listados, assim como foi compilada a

4.

frequência com que eles apareceram nos
textos. Para estes fatores, enumerou-se
ações corretivas e preventivas, a fim de
controlar e impedir que eles sejam
predominantes para que ocorram falhas

6

Projeto do artefato
selecionado

na etapa de implementação das
melhorias.
Um projeto de método foi desenhado
para seguir as etapas posteriores.
Para averiguar o desempenho do
artefato, após a avaliação, a ferramenta
estatística denominada Fleiss Kappa é
aplicada para verificar o nível de
concordância dos respondentes. Valores
acima de 0,41 evidenciam uma
concordância no mínimo moderada, o
que é considerado aceitável pela
pesquisadora.

7

Desenvolvimento
do artefato

Após o projeto de método selecionado,

Método em estado

ele foi desenvolvido no Software Bizagi,

funcional, desenhado

em notação BPMN, a fim de facilitar o

em Software.
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Etapas
da DSR

Método proposto
pelos autores

Método de trabalho desta monografia

Saídas

uso e entendimento dos usuários.

Procedimentos de

Desenhado em Software ele possuirá

construção estão

uma melhor apresentação. Este software

descritos no capítulo

possui versão gratuita e disponibiliza

4.

exportação em formato PDF, o que
facilitará na divulgação posterior.

8

Avaliação do
artefato

Um grupo de profissionais com grande

Artefato avaliado.

experiência foi selecionado, entre eles

Avaliação do artefato

especialistas em BPM com certificação

está apresentada no

internacional (CBPP-Certified Business

capítulo de número 5.

Process Professional) concedida pela

Verificação de

ABPMP. Avaliou-se o artefato por meio

concordância entre os

de um questionário composto por ações

respondentes

sintetizadas em afirmações, das quais

realizada.

pode-se saber o nível de concordância

Artefato refinado com

do respondente. Após as perguntas

a retroalimentação do

relacionadas com os dados pessoais,

feedback de

sucederam-se quarenta e duas

avaliação.

afirmações. O tempo médio de resposta
foi de quinze minutos.
A avaliação quantitativa e a avaliação
qualitativa, feita pelos especialistas,
retroalimentaram o método. A partir
delas, fez-se um refinamento do método
proposto.
Para verificar o nível de concordância
entre os respondentes, uma ferramenta
estatística denominada Fleiss Kappa foi
utilizada.

9

10

Explicitação das
aprendizagens

Conclusões

No final da monografia será feito o

Análise e exposição

levantamento dos pontos de sucesso e

dos pontos de

de insucesso apresentados no decorrer

sucesso e insucesso.

da pesquisa, pela análise crítica dos

Apresenta-se no

fatos.

capítulo 5.

Na conclusão, há a resposta se a

Conclusão da

questão de pesquisa foi atingida

pesquisa e resposta

satisfatoriamente ou não. Como também,

para a questão inicial.

há a relação de resultados obtidos com a
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Etapas
da DSR

Método proposto
pelos autores

Método de trabalho desta monografia

Saídas

pesquisa, as limitações no decorrer do

Encontra-se no

processo e sugestões para trabalhos

capítulo 6.

futuros.

11

Após finalizado e avaliado o método de

Generalização do

Generalização

implementação de melhorias em

método. Está presente

para uma classe

processos de negócio, fez-se a

no capítulo de número

de problemas

generalização para a classe de

6.

problemas nomeada gestão da mudança.

12

Comunicação dos
resultados

Primeiramente a monografia será

Trabalho de conclusão

apresentada como Trabalho de

de curso entregue e

Conclusão de Curso e terá sua

submetido em formato

apresentação/defesa feita em banca.

de artigo.

Posteriormente será submetido para
publicação em periódicos acadêmicos da
área da pesquisa, como por exemplo o
BPMJ (Business Process Management
Journal)

Fonte: Elaborado pela autora.

O Quadro 7 apresenta a síntese das doze etapas da DSR. Porém, uma
explanação detalhada sobre como estas etapas serão conduzidas ocorrerá a seguir,
listadas pelas letras de a até j.

a) Etapas número 1 e 2: Identificação e conscientização do problema
No ano de 2014 a pesquisadora participou de uma implementação de BPM. No
papel de analista, sem autonomia, sem conhecimento e prestando auxílio à equipe,
constatou o projeto falhar e finalizar sem que toda a organização estivesse sob a
gestão de negócio voltada a processos. Desde então surgiu a necessidade e
curiosidade pessoal de entender o problema, compreender o motivo pelo qual aquele
projeto não obteve êxito.
De acordo com Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015) a conscientização do
problema é definida como a etapa para o pleno entendimento da questão a ser
pesquisada. A fim de assimilar e adquirir conhecimento sobre o tema e descobrir qual
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o ponto crítico na implementação do BPM, realizou-se consultas em bases de
conhecimento e sites confiáveis.
Nesta busca, encontrou-se uma pesquisa realizada pela ABPMP no ano de
2015. Esta pesquisa aponta que 57% dos respondentes afirmam que o fator de
resistência à mudança é a principal causa do insucesso nas implementações de BPM.
Essa restrição (resistência à mudança) repete-se como primeiro lugar desde o início
da pesquisa. Ademais, ao realizar estas buscas, por sites científicos, percebeu-se que
auxiliar nesta etapa de execução, onde ocorre de fato a mudança, não é um assunto
de grande exploração, pelo contrário, é um assunto pouquíssimo explorado. Após a
identificação e conscientização do problema nota-se que a questão de pesquisa está
diretamente relacionada com os fatos citados acima.
Partindo destes princípios, formulou-se a justificativa empresarial e a
justificativa acadêmica que motivam este trabalho, como também delimitou-se o
escopo. Estas informações estão detalhadas no capítulo introdutório de número um.

b) Etapa número 3: Revisão sistemática da literatura
Investigar os estudos realizados e levar em consideração as pesquisas
existentes ajuda o pesquisador a construir o seu artefato e justificar a sua importância.
(DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015). A revisão sistemática da literatura gera
um maior conhecimento para o pesquisador relativo ao assunto estudado, pois
permite que se saiba que tipo de estudos estão sendo realizados ao redor do mundo
e qual a relação destes estudos com a questão a ser pesquisada.
Esta é uma etapa crucial para a condução de pesquisas científicas
especialmente em Design Science Research e como consequência a criação de um
artefato; consiste em realizar uma busca sistemática, ou seja, deve seguir um método
planejado. (MORANDI; CAMARGO, 2015). Neste trabalho de pesquisa, executou-se
todas as etapas propostas por Morandi e Camargo (2015), elas estão descritas no
capítulo 1, seção 1.2.2 Justificativa acadêmica.
Ao executar a RSL não encontrou-se documentos que apresentam métodos
para implementação de melhorias em processos de negócio. Este fato leva a pesquisa
a dirigir-se para o entendimento dos fatores críticos da implementação, casos que
tenham obtido êxito e casos que não obtiveram êxito. O estudo destes trabalhos
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suporta a elaboração do método proposto e consequentemente a resposta à questão
de pesquisa.
A revisão sistemática da literatura contribuiu para a elaboração do capítulo 2
revisão bibliográfica. Os documentos (artigos, monografias, dissertações, teses,
livros), quando aprovados pelos critérios de inclusão, foram renomeados e salvos;
como também cadastrados em uma planilha em Excel com suas principais
informações. No apêndice B pode ser visualizado esta organização. Desta maneira,
houve facilidade na busca e manuseio dos documentos utilizados.
Estes documentos trazem citações de outras fontes relevantes para a pesquisa,
estas fontes também foram salvas aliadas ao termo bola de neve. Na pesquisa, livros
foram utilizados como complementação aos textos de referencial teórico. Após a RSL
formalizou-se a justificativa acadêmica.

c) Etapa número 4: Identificação dos artefatos e configuração das classes
de problemas
Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015) reconhecem que esta etapa visa
identificar na literatura, nos artefatos existentes, alguma relação com o tema de
pesquisa. Identificar artefatos existentes pode levar o pesquisador a ter mais chances
de sucesso em sua proposição, uma vez que neste momento ele compreende e
esclarece soluções que tendem a ser satisfatórias para o desempenho do novo
artefato. (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015).
A fim de identificar quais pesquisas poderiam contribuir para esta monografia,
realizou-se uma leitura inspecional em todos os documentos que passaram pelos
critérios de inclusão da RSL. A Figura 4 - Fluxo de Operacionalização, apresenta as
etapas que foram realizadas para esta seleção. Dos oitenta e um documentos salvos,
vinte e cinco possuem um conteúdo relevante para auxiliar na resposta à questão de
pesquisa.
Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015) salientam que existe a possibilidade do
autor se deparar com um artefato pronto e ideal que responda a sua questão de
pesquisa, neste caso recomenda-se que o novo artefato apresente melhores soluções
do que o artefato existente. Na revisão sistemática da literatura executada nesta
monografia, não encontrou-se nenhum método capaz de atender a questão de
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pesquisa. Buscas foram realizadas com diferentes termos e subclasse de problemas,
porém nenhuma delas retornou alguma pesquisa que apresentasse um método,
tampouco um artefato pronto e ideal.
Os vinte e cinco documentos selecionados foram lidos na íntegra. Eles serviram
de base para a elaboração da revisão bibliográfica, como também para a criação do
método. O Quadro 1 - Trabalhos de pesquisa selecionados, apresenta uma lista, com
o título do trabalho, seu país de origem e os autores responsáveis pela pesquisa.
A identificação de uma classe de problemas caracteriza o quanto o artefato pode
oferecer solução para uma certa amplitude de situações. (DRESCH; LACERDA;
ANTUNES JR, 2015). Nesta monografia, pode-se generalizar o método desenvolvido
para implementação de melhorias em processos de negócio, para a classe de
problemas relacionada a gestão da mudança. Conforme Veit et al. (2016), a classe de
problemas gestão da mudança abrange artefatos que objetivam criar estratégias para
conduzir mudanças em processos de negócios.

d) Etapa número 5: Proposição de artefatos para resolver o problema
específico
Após finalizadas todas as etapas anteriores, o pesquisador poderá iniciar a etapa
de proposição de um novo método unindo as informações coletadas com o seu
conhecimento e sua criatividade. (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015). Como
mencionado na etapa quatro, os documentos utilizados como fonte principal foram
analisados e suas informações foram compiladas. As ideias que se enquadram e
auxiliam este trabalho de pesquisa foram desagregadas para facilitar a criação do
artefato.
Julgou-se ser eficaz o registro de ideias no decorrer da leitura. Um rascunho foi
gerado, a partir de uma tempestade de ideias e anotações relevantes, em um caderno
de campo.
Este trabalho de pesquisa iniciou-se em junho de 2016 e será finalizado em
maio de 2017, durante este período muitos autores foram lidos, artigos, journals,
vídeos e uma série de conhecimento foi adquirido. Foi isso que motivou a realização
das anotações relativas ao método ainda nas etapas introdutórias da pesquisa, a fim
de não perder informações que poderiam ser úteis (ou não) e satisfatórias no final.
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Além das fontes bibliográficas selecionadas, utilizou-se da experiência em
implementação de BPM, do conhecimento tácito da pesquisadora e de sua
criatividade para a elaboração do artefato.

e) Etapa número 6: Projeto do artefato selecionado
Na etapa de número seis, um único artefato deve estar selecionado a fim de
que ele possa percorrer as etapas que sucedem. (DRESCH; LACERDA; ANTUNES
JR, 2015). Para esta monografia, na etapa de número seis, criou-se um método inicial.
Assim como o registro das ideias, no decorrer da leitura, os fatores críticos de
sucesso da implementação do BPM foram extraídos e listados em uma planilha. O
Quadro 6 - Síntese dos fatores críticos de sucesso encontrados nos artigos oriundos
da RSL apresenta a relação autor versus fator crítico citado. Esta associação,
possibilitou a visualização de uma escala que demonstra o fator que foi mais citado e
aquele que foi menos citado.
Com base neste levantamento, foram selecionados os fatores mais citados.
Para estes, enumerou-se ações corretivas e preventivas, a fim de controlar e impedir
que os fatores críticos da implementação do BPM não sejam predominantes para que
ocorram falhas na etapa de implementação das melhorias.
As ações corretivas e preventivas estão apresentadas no capítulo 4. Tais ações
compõe o método finalizado e escolhido, para seguir as etapas posteriores. Ele atende
aos objetivos propostos por esta monografia e propicia uma resposta para a questão
de pesquisa.
Para avaliar a eficácia das ações propostas, um questionário foi aplicado. O
desempenho do método será conhecido fazendo uma avaliação de concordância das
respostas oriundas deste questionário. É considerado nível satisfatório de
desempenho valores acima de 0,41, de acordo com a ferramenta estatística Fleiss
Kappa. Este valor evidencia uma concordância, no mínimo moderada, entre todos os
respondentes. O detalhamento da avaliação é descrito no capítulo 5.

f) Etapa número 7: Desenvolvimento do artefato
Simon (1996), afirma que esta etapa é destinada para a construção do
ambiente interno do artefato, para isso diversas abordagens podem ser utilizadas:
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algoritmos computacionais, gráficos, maquetes, protótipos, etc. Escolheu-se o
desenvolvimento do método em um software chamado Bizagi.
As ações propostas na etapa de número seis foram transformadas em um fluxo
de informações a fim de facilitar a interpretação e obter uma melhor apresentação.
Além de possuir uma versão gratuita, o software Bizagi utiliza a notação BPMN, que
é uma das mais utilizadas no ramo da Gestão por Processos. O software Bizagi
possibilita a exportação para o formato PDF, o que facilita e populariza a leitura.

g) Etapa número 8: Avaliação do artefato
A etapa de número oito objetiva avaliar o comportamento do artefato, verificar
se ele satisfez os objetivos propostos para a solução do problema; caso sejam
apresentadas falhas a pesquisa deve ser reiniciada na etapa em questão. (DRESCH;
LACERDA; ANTUNES JR, 2015). O método proposto por esta monografia será
avaliado quando apresentado para o grupo de avaliadores selecionado.
Para realizar a avaliação, um questionário será aplicado, via e-mail, mediante
um formulário da plataforma Google. O questionário será composto por perguntas
fechadas. Todas os detalhes desta avaliação estão descritos na seção 3.3.2 Coleta
de dados: técnica de questionário.
As informações oriundas da avaliação serão analisadas e melhorias serão
aplicadas ao método. Caso retorne alguma sugestão qualitativa, também será levada
em consideração.

h) Etapa número 9 e 10: Explicitação das aprendizagens e conclusão
Nos termos de Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015) a explicitação das
aprendizagens e conclusão é a etapa em que o autor evidencia os pontos de sucesso
e insucesso da pesquisa. Não somente deve apresentar a conclusão final como
também conclusões atingidas durante o processo de condução da DSR e as
limitações encontradas. (Van Aken; Berends; Van der Bij, 2012 apud DRESCH;
LACERDA; ANTUNES JR, 2015).
O capítulo 6, Considerações finais, apresenta uma análise crítica dos fatos
decorridos ao longo da pesquisa. São listados os pontos de sucesso atingidos e de
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insucesso. Neste capítulo, há a resposta para a questão de pesquisa que norteou esta
monografia, como também evidencia se os objetivos definidos no capítulo introdutório
de número um foram atingidos.
A explicitação das aprendizagens e conclusão são etapas da pesquisa que
orientam trabalhos futuros, pois outros pesquisadores terão acesso aos resultados e
dificuldades encontradas ao decorrer deste trabalho. Tais descrições, instigarão os
novos pesquisadores que endereçarem o tema pesquisado; pois a discente aponta
quais assuntos poderiam ser explorados com o propósito de enriquecer as referências
bibliografia existentes.

i) Etapa número 11: Generalização para uma classe de problemas
É importante que o artefato possa ser generalizado para uma classe de
problemas, assim ocorre o avanço da ciência através da Design Science Research.
(DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015). O método criado nesta monografia
objetiva apoiar a etapa de implementação das melhorias em processos de negócio.
Ele pode ser utilizado como base para novas pesquisas que possuem a mesma classe
de problemas: gestão da mudança. Nos termos de Veit et al. (2016), a classe de
problemas gestão da mudança abrange artefatos que objetivam criar estratégias para
conduzir mudanças em processos de negócios.

j) Etapa número 12: Comunicação dos resultados
A comunicação dos resultados possibilita que o conhecimento seja
compartilhado, disseminado e ampliado. A primeira fase da comunicação ocorrerá por
meio da defesa da banca de avaliação como trabalho de conclusão do curso de
Engenharia de Produção. A segunda fase será a possibilidade de publicação por meio
de artigo. Caso o trabalho possua aprovação máxima, há a possibilidade de inseri-lo
na base de dados da biblioteca da Universidade do Vale do Rio dos Sinos que é a
maior biblioteca da américa latina.
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3.3. Técnica de coleta de dados
Afirmam Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015) que as técnicas para coleta e
análise de dados deve ser formulada a fim de assessorar o pesquisador a conduzir as
atividades prenunciadas. É importante que a coleta e análise dos dados seja
planejada e executada com rigor, com intenção que os resultados gerados sejam
confiáveis. (DRESCH; LACERDA; ANTUNES JR, 2015). Na condução desta
monografia, utilizou-se duas técnicas de coleta dos dados: a bibliográfica e a técnica
de questionários.
3.3.1.

Coleta de dados: técnica bibliográfica

Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015) alegam que a pesquisa bibliográfica põe
o pesquisador frente às descobertas existentes, mostra o que foi dito e realizado
referente ao tema abordado. Isso permite que novos problemas sejam questionados
e respondidos com o auxílio de registros predecessores. Neste trabalho, pode-se
afirmar que antes da criação da questão de pesquisa, a técnica de coleta de dados
bibliográfica foi empregada na conscientização do problema.
Para o melhor entendimento dos pontos críticos da implementação do BPM foi
necessário realizar buscas, e nestas buscas conclui-se que a etapa que mais
apresenta retroatividade e resistência (e contribui para a falha) é a etapa de resistência
à mudança. Dados e fatos que apoiam esta afirmação são citados no capítulo
introdutório desta monografia.
A revisão sistemática da literatura presente na seção Justificativa acadêmica,
também faz parte da coleta de dados bibliográfica. Ela foi utilizada para o
embasamento teórico que norteia este trabalho de pesquisa, como também foi
utilizada para a configuração da classe de problemas.
3.3.2.

Coleta de dados: técnica de questionário

A etapa de avaliação da pesquisa é crucial, pois se for má conduzida pode pôr
o trabalho em risco, ou ainda, não obter todas as avaliações pré-determinadas como
necessárias. A solicitação de avaliação do método ocorrerá via e-mail, por intermédio
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de um questionário, com predominância de perguntas fechadas, logo, com poucas
perguntas abertas e com uma base voluntária de respondentes.
O grupo de avaliadores selecionado está dividido em duas categorias distintas.
Uma delas é composta por profissionais que possuem certificação CBPP (Certified
Business Process Professional). A certificação CBPP é uma certificação internacional
concedida pela ABPMP que evidencia conhecimento, experiência e prática em BPM.
No Brasil, há 803 profissionais certificados.
O site da ABPMP disponibiliza uma tabela com as informações pessoais destes
profissionais, incluindo seus e-mails. A lista acessada em fevereiro de 2017, possui
720 cadastros de e-mails, dos quais 85 estavam inválidos ou desatualizados.
Portanto, 635 profissionais especialistas em BPM, com abrangência nacional,
receberam o link para a avaliação do método para implementação de melhorias em
processos de negócio.
A outra categoria de avaliadores selecionados constitui-se de profissionais com
conhecimento, experiência e prática em BPM, porém sem certificação específica.
Estes avaliadores fazem parte de uma equipe que tem o objetivo de trocar experiência
e dialogar sobre gestão por processos de negócio. Este segundo grupo de avaliadores
foi indicado por um dos profissionais que possui certificação CBPP (bola de neve).
Julga-se que esta abrangência dos entrevistados selecionados fará com que a
avaliação possua rigor e avalie de maneira apropriada o artefato proposto. Toda a
descrição e detalhamento do resultado de aplicação do questionário encontra-se no
capítulo de número 5, Análise dos Resultados.
3.3.2.1.

Questionário

Perrien (1986, apud NOGUEIRA 2002) sugere que as primeiras questões do
questionário sejam de fácil resposta e atrativas, a fim de envolver o respondente e
posteriormente as questões mais delicadas e importantes sejam inseridas. Os
questionários devem ser curtos, de fácil preenchimento, sem nomeação para evitar
constrangimento, sem ambiguidade de interpretação e com questões sintéticas.
(FERBER, 1974 apud NOGUEIRA 2002).
Para a avaliação do método proposto por esta monografia, as perguntas estão
divididas entre perguntas abertas e fechadas. As perguntas abertas (minoria) são
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utilizadas a fim de coletar informações pessoais, para conhecer o perfil do
respondente.
Em seguida, são apresentadas quarenta e duas afirmações, das quais o
respondente possui as seguintes opções: concordo plenamente, concordo
parcialmente, não concordo nem discordo, discordo parcialmente e discordo
plenamente. Esta divisão de opções é baseada na Escala Likert. A Escala Likert
solicita que o respondente assinale quais das opções sua opinião é composta,
normalmente utiliza-se de 5 a 7 pontos, onde o ponto central é neutro. (DAVID; LORI,
2014). O questionário está apresentado no Apêndice A, deste trabalho.
3.4. Técnica de análise dos dados
Conforme Dresch, Lacerda e Antunes JR (2015) a análise dos dados é a etapa
da pesquisa onde se procura entender e analisar criticamente as informações
levantadas. Como técnica de análise dos dados nesta monografia utilizou-se a Análise
de Conteúdo, em distintas etapas.

Quadro 8 - Utilização da Análise de conteúdo
Análise de dados aplicada

Etapa do Método de trabalho
Conscientização do problema (Etapa 2)
Revisão Sistemática da Literatura (Etapa 3)
Identificação dos artefatos e configuração da classe de
problemas (Etapa 4)

Análise de conteúdo

Proposição de artefatos para resolver o problema específico
(Etapa 5)
Projeto do artefato selecionado (Etapa 6)
Avaliação do Artefato (Etapa 8) – Ferramenta Estatística
Fleiss Kappa
Fonte: Elaborado pela autora.

O Quadro 8 apresenta em qual etapa do método de trabalho a análise de
conteúdo foi empregada. É possível verificar que desde o início da monografia, na
conscientização do problema, o conteúdo foi explorado e analisado, por meio destas
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observações se fez a compreensão do material a fim de responder à questão de
pesquisa.
A conscientização do problema gerou uma análise de conteúdo para a criação
da questão de pesquisa. Após definida a questão, novamente utilizou-se a mesma
análise para fins de execução da revisão sistemática da literatura. Posteriormente,
com o objetivo de selecionar os artigos base para a criação do método, realizou-se
uma leitura inspecional nos oitenta e um artigos selecionados na RSL, para esta etapa,
mais uma vez, utilizou-se a análise de conteúdo.
Para propor o artefato e analisar o seu desempenho, similarmente utilizou-se a
análise de conteúdo. As ações que o compõe são provenientes da leitura dos artigos
e do conhecimento tácito da pesquisadora. Após a avaliação dos especialistas
selecionados, analisou-se o conteúdo por eles enviado voluntariamente (qualitativo e
quantitativo) a fim de retroalimentar o método e refiná-lo.
E por fim, a análise de conteúdo foi empregada na etapa de verificação de
concordância entre as respostas dos especialistas. Submeteu-se os dados oriundos
do questionário aplicado a uma operação estatística denominada Fleiss Kappa. O
Fleiss Kappa é uma ferramenta que verifica a concordância de respostas entre três
ou mais respondentes, ou seja, ele verifica se as avaliações foram feitas de maneira
aleatória ou se houve uma tendência de unanimidade. Selecionou-se este processo
de verificação para analisar a concordância entre os cento e treze respondentes do
questionário. O capítulo 5, seção 5.6, análise dos resultados, descreve
detalhadamente como ocorreu esta etapa.
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4. PROPOSIÇÃO, PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO ARTEFATO

Este capítulo expõe o desenvolvimento de construção do artefato.
Primeiramente será apresentado o levantamento de dados e posteriormente as ações
que foram propostas.
A revisão sistemática da literatura evidenciou a inexistência de métodos prontos
e ideais. Por este motivo, a pesquisa norteou-se ao estudo dos fatores críticos de
sucesso (FCS) na implementação do BPM. Durante a leitura completa dos vinte e
cinco documentos selecionados, apresentados no Quadro 1, extraiu-se os fatores
críticos indicados pelos autores.
Sabe-se que estes fatores são relacionados à implementação do BPM como
um todo, porém a ideia desta monografia é garantir que na etapa de implementação
de melhorias, eles não sejam fatores tendenciosos ao insucesso. Por este motivo,
ações foram elencadas para aqueles FCS que apareceram com maior frequência nos
textos.

Figura 10 - Mapa mental de construção do método de implementaçao de melhorias em
processos de negócio

Fonte: Elaborado pela autora.
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A Figura 10 apresenta um mapa mental que foi utilizado como base para a
construção do método proposto por esta monografia. As etapas um e dois serão
explicitadas neste capítulo e a etapa de número três (sinalizada na cor vermelha) é
parte do capítulo de número 5, análise dos resultados.
A etapa de número 1, apresentada pela Figura 10, constitui-se da verificação de
existência de métodos prontos e ideias, considerou-se esta etapa finalizada. Como
mencionado anteriormente, a RSL não retornou algum método base para ser
melhorado a fim de responder à questão de pesquisa. Logo, o trabalho foi direcionado
para o entendimento dos fatores críticos de sucesso na implementação do Business
Process management nas empresas.
Listou-se todos os FCS citados pelos autores nos documentos selecionados.
Como exemplo, o fator crítico Investimento em capital humano foi citado por vinte
autores, a identificação destes autores foi exposta no Quadro 6, da seção
2.5.1.Síntese dos fatores críticos encontrados na RSL.

Quadro 9 - Frequência de citação dos fatores críticos de sucesso
Fatores crítico de sucesso citados pelos autores
Investimento em capital humano (treinar os colaboradores e contratar

Nºde
citações

%

20

13%

Falta de apoio da alta administração

16

10%

Inexistência de uma metodologia estruturada e sistemática (Gestão de

15

9%

Resistência à mudança

14

9%

Alinhamento da estratégia com os objetivos e metas

13

8%

Falha na medição e monitoramento (melhoria) contínuo

13

8%

Indefinição de responsabilidades

9

6%

Falta de apoio executivo ao longo das etapas de implementação

6

4%

Burocracia excessiva e cultura do negócio

6

4%

Falta de alinhamento do TI (Software) com o BPM (informações

6

4%

Falta de comunicação interdepartamental

5

3%

Falta de conhecimento em ferramentas de TI

5

3%

especialistas)

Projetos)

(gestores participando ativamente com a equipe)

relevantes)
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Fatores crítico de sucesso citados pelos autores
Não entendimento do usuário final dos seus objetivos e metas (falta de

Nºde
citações

%

4

3%

3

2%

Falta de recurso financeiro

3

2%

Baixo ou nenhum treinamento em BPM para os usuários finais

2

1%

Dificuldade em mensurar os benefícios (também financeiros)

2

1%

Envolver as pessoas certas

2

1%

Alta rotatividade dos colaboradores que executam as atividades

1

1%

Grande histórico de falhas em implementação de BPM

1

1%

Legislação dificulta a mudança

1

1%

Descontinuidade dos projetos por rotatividade de superiores

1

1%

Dificuldades em encontrar as causas dos problemas (sem visão

1

1%

1

1%

Conhecer os processos da empresa

1

1%

Conhecer a ligação (interface) entre os processos

1

1%

Falta de espírito para trabalho em equipe

1

1%

Falta de governança (padrões, procedimentos documentados e

1

1%

Diferença entre o que é implementado e o que é executado

1

1%

Falta de foco no cliente

1

1%

Padronização dos processos

1

1%

Falta de experiência com projetos e programas de qualidade

1

1%

estímulo e divulgação)
Equipe de implementação não é formada por pessoal interno da
companhia (empresa contrata consultoria)

sistêmica - o objetivo é encontrar culpados)
Acreditar que a empresa (todos os envolvidos) está comprometida
desde o início

políticas, apropriação e controle de atividades, etc.)

Total de citações

158
Fonte: Elaborado pela autora.

O Quadro 9 exibe quantas vezes cada fator crítico de sucesso (FCS) foi
evidenciado. O investimento em capital humano é um fator crítico de sucesso citado
por 20 autores diferentes, a falta de apoio da alta administração nas iniciativas de
implementação do BPM foi mencionada por 16 autores dessemelhantes, a
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importância de uma boa gestão de projetos foi apontada por 15 autores distintos, e
assim sucessivamente.
Para o cálculo de percentual, fez-se uma razão simples que divide o número
que cada fator foi citado, pelo número total de citações. É possível visualizar que o
fator crítico Investimento em capital humano foi citado vinte vezes e corresponde a
treze por cento do total, assim como a falta de foco no cliente foi mencionada por
apenas um autor e por este motivo representa menos de 1% das citações. A tabela
exibe 1% para aqueles FCS que resultaram em um quociente menor ou igual a 0,01.
Após este levantamento de informações, extraiu-se aqueles que têm uma
maior representatividade percentualmente (acima de 3%). Três por cento foi definido
pela pesquisadora como uma boa abrangência de FCS, para sugerir ações
preventivas e corretivas. Acima de três por cento estão representados treze FCS, tais
fatores podem ser visualizados no gráfico abaixo.

Figura 11 - Pencentual de Frequência de citação dos Fatores Críticos de Sucesso

Fatores Críticos de Sucesso

Não entendimento do usuário final dos seus
objetivos e metas (falta de estímulo e divulgação)

3%

Falta de conhecimento em ferramentas de TI

3%

Falta de comunicação interdepartamental

3%

Falta de alinhamento da área de TI (software)
com a equipe BPM (informações relevantes)

4%

Burocracia excessiva e cultura do negócio

4%

Falta de apoio executivo ao longo das etapas de
implementação (gerentes participando…

4%

Indefinição de responsabilidades

6%

Falha na medição e monitoramento contínuo

8%

Alinhamento estratégico

8%

Resistência à mudança

9%

Inexistência de uma metodologia estruturada e
sistemática (gestão de projetos)

9%

Falta de apoio da alta administração

10%

Investimento em capital humano (treinamento
dos colaboradores em BPM e contratação de…

13%
0%

2%

4%

6%

8%

% de Citação

Fonte: Elaborado pela autora.

10%

12%

14%
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A Figura 11 apresenta um gráfico de Pareto que aponta os FCS citados com
maior frequência nos textos. Todos os fatores críticos são considerados importantes
e foram levados em consideração na elaboração das ações que compõe o método.
Todavia para estes que apresentam maior frequência de citação, ações específicas
foram elaboradas.
O conhecimento tácito oriundo da leitura desses vinte e cinco artigos, que
abordaram estes problemas, é considerado de grande relevância. Uma vez que, este
tipo de conhecimento auxiliará na criatividade em propor ações das quais tendem a
evidenciar eficácia.
4.1. Ações preventivas e corretivas que compõe o método proposto

Esta seção aborda as ações elencadas para que os fatores críticos de sucesso,
citados pelos autores, não influenciem negativamente na etapa de implementação de
melhorias em processos de negócio. Tais ações são apresentadas em formato de
fluxo de informação e estão expostas no Apêndice B deste trabalho de pesquisa.
Para colocar em prática estas ações, considera-se como pré-requisito que
todas as dez etapas anteriores a etapa onze, do método de Rummler e Brache, de
implementação do BPM foram finalizadas. Assim como considera-se que exista
fluxogramas, procedimentos e instruções de trabalho documentados, aprovados e
oficializados.
Outra condição necessária para a implementação das melhorias é que uma
equipe multifuncional, incluindo a alta administração, esteja montada e com definição
clara de responsabilidades relativas a implementação do projeto. Além da equipe,
deve existir um budget estabelecido.
Considera-se também como pré-requisito, para a implementação de melhorias
nos processos de negócio, a existência de pessoas chave de cada processo (Process
Analysts and Process Workers), como também a definição do dono de cada processo
(Process Owners). Bem como um planejamento, gestão de projetos, com um Tactical
Implementation Plan (TIP) detalhado.
Sugere-se que a ordem de implementação das melhorias deva ser do processo
menos crítico para o processo mais crítico. As letras de a até j apresentarão as ações
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elencadas pela pesquisadora como prevenção e correção aos fatores críticos de
sucesso que as compõem.

a) Fator crítico de sucesso: investimento em capital humano e falta de
comunicação interdepartamental

As ações enumeradas para sanar está dificuldade objetivam que o usuário final
(end-user) passe a compreender a metodologia do BPM (o que Business Process
Management significa). Como também, saber quais as expectativas da empresa com
a implementação do BPM e conhecer os prazos estipulados pela gestão do projeto.
Primeiramente, um treinamento completo de BPM, que contemple desde níveis
estratégicos até níveis operacionais, poderia ser ministrado por profissional externo.
Este treinamento objetiva alinhar o conhecimento dos gestores e dos profissionais
chave

selecionados

pela

companhia

como

membros

responsáveis

pela

implementação do BPM.
No segundo passo, essas pessoas treinadas externamente têm a missão de
repassar o conhecimento para todos os colaboradores da companhia, sem exceção.
O conhecimento abrangente da metodologia de BPM e a filosofia de foco no cliente
deve ser disseminada a fim de mitigar a resistência à mudança e ampliar o
conhecimento daqueles que serão diretamente afetados (usuários finais).
Um profissional que tenha certificação internacional (CBPP) de BPM ou um
coach poderia ser contratado pela companhia para participar das primeiras
implementações. O papel do coach não é o mesmo de um consultor, mas sim auxiliar
a empresa a desenvolver e motivar os profissionais para atingir os objetivos e metas
do projeto.
Um Workshop de Processos e um Team Building deve ser conduzido antes de
iniciar as etapas de modificação das atividades (implementação). O workshop objetiva
que os colaboradores conheçam quais as atividades que fazem parte da rotina dos
fornecedores e clientes internos. O team building cria um ambiente menos tenso, mais
favorável, gera um espírito de equipe e reflete-se em uma melhor compreensão dos
aspectos humanos, melhor comunicação interdepartamental e melhor desempenho
no trabalho.
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Os procedimentos, instruções de trabalho e fluxo de ações e responsabilidades
poderia ser entregue aos usuários finais antecipadamente para que seja possível o
entendimento prévio da mudança. Esta documentação será uma ferramenta
primordial para a implementação das melhorias. Diante dos problemas diários
encontrados pelas equipes, treinamentos específicos devem ser realizados para
fortalecer as fraquezas dos usuários finais.
No momento em que as atividades e tarefas dos usuários finais estejam em
alteração, somente ele (o usuário final) pode aprovar que uma nova etapa se inicie.
Ou seja, com o objetivo de que exista segurança da execução da sua nova atividade
e esteja apto a iniciar uma segunda modificação. É adequado que Gates de passagem
de fase sejam criados, somente após a aprovação da fase A passe para a
implementação da fase B, quem faz esse consentimento é o usuário final. O processo
anterior deve ser desativado gradativamente.
Reuniões diárias devem ser conduzidas pela equipe de implementação para
avaliar o progresso das ações do TIP, sendo necessário a identificação de roadblocks
(barreiras) bem como ações corretivas para eliminá-las. Reuniões semanais terão a
presença dos gestores junto a equipe de implementação. Os bloqueios que a equipes
de implementação não tenham conseguido superar, devem ser escalonadas para a
equipe de gestão (Scalation Process).
Reuniões mensais serão realizadas pelos gestores com a alta administração, a
fim de acompanhar o desenvolvimento das atividades. Os bloqueios que a equipe de
gestão não tenha conseguido superar, devem ser escalonadas para a equipe da alta
administração (Scalation Process).
Um banco de dados de lições aprendidas (lessons learned) deve ser criado
pela equipe durante as fases de implementação do BPM. Com o intuito de reter um
histórico de ações de sucesso e de insucesso. Ao criar esse banco de dados, essas
informações ficarão disponíveis na empresa para possíveis consultas em
implementações posteriores.

b) Fator crítico de sucesso: falta de apoio da alta administração

As ações sugeridas neste item, objetivam fazer com que a alta administração e os
gestores estejam diretamente ligados e comprometidos com o sucesso da
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implementação. Tais ações fazem a ligação dos planos estratégicos e táticos aos
programas de bonificação com intenção de manter a motivação dos altos níveis
administrativos.
A bonificação dos gestores deve ser diretamente ligada aos indicadores voltados
ao Business Process Management, sendo tais indicadores SMART. S - Specifc
(Específico), M — Measurable (Mensurável), A — Attainable (Atingível), R — Relevant
(Relevante) e T — Time-Bound (Temporizável). É um fator motivacional fazer a
relação do atingimento de metas voltado diretamente à bonificação.
A reunião mensal da alta administração com os gestores deve servir também para
monitoramento dos indicadores (Balanced Scorecard) de implementação com planos
de ação estabelecido quando necessário, compreendendo datas e responsáveis. É
importante que o nome do responsável pela ação deve estar diretamente ligado a
gestão e não aos seus subordinados. Uma vez que a responsabilidade perante um
indicador fora da meta é exclusivamente do gestor.

c) Fator crítico de sucesso: inexistência de uma metodologia estruturada e
sistemática (Gestão de Projetos)

O método proposto nesta monografia para a implementação da etapa de melhoria
do BPM auxilia neste fator crítico, uma vez que estabelecerá um passa a passo para
a condução da implementação, com abrangência em ações de correção e prevenção.
Por este motivo, entende-se que o método em si será uma ferramenta que auxilia na
metodologia estruturada e sistemática para a implementação de melhorias em
processos de negócio.

d) Fator crítico de sucesso: resistência à mudança (saber lidar com a gestão
da mudança)

Todas as ações identificadas para sanar está dificuldade na implementação visam
fazer com que o profissional se sinta seguro, como também parte da mudança. Desse
modo as ações objetivam desenvolver o interesse e instigar o colaborador a participar
ativamente desta nova cultura.
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Todos os benefícios da implementação do BPM no processo piloto, qualitativos e
quantitativos, devem ser apresentados e ressaltados por meios visuais e auditivos.
Via reuniões departamentais, e-mails, outdoor interno, quadros de aviso, etc.
Algum benefício simbólico ligado as equipes de implementação deve ser criado, a
fim de promover o reconhecimento. Essa ação fará com que os demais funcionários
queiram participar e ter conhecimento em BPM. Trata-se de algo simples como um
broche, camisetas, material de escritório, canetas, identificação diferenciada (crachá),
etc.
Os resistentes radicais deveriam ser identificados. Os superiores diretos devem
conduzir conversas francas com esses colaboradores, para reforçar a importância que
este colaborador tem para a empresa, para o processo e para o projeto.
Os benefícios da implementação do BPM, de trabalhar com alto valor agregado e
com visão no cliente devem ser salientados. Após tomadas essas ações, é
aconselhável um acompanhamento comportamental aos resistentes radicais, em sinal
de não alteração de conduta estes devem ser desligados da empresa.
Esta ação parece ser inflexível, porém trata-se da aceitação de uma alteração de
cultura que precisa ser respeitada por todos, em todos os níveis organizacionais.
Sendo assim, evidencia que ninguém pode ser superior a cultura da empresa.

e) Fator crítico de sucesso: alinhamento estratégico e falta de apoio
executivo ao longo das etapas de implementação

Para estes fatores críticos, considera-se como pré-requisito que exista um
desdobramento das estratégias globais em metas. As ações propostas objetivam que
o usuário final passe a conhecer os indicadores do macroprocesso e do processo,
como também possuir indicadores individuais e compreender como a sua atividade
afeta nos resultados da empresa e na satisfação do cliente final.
Indicadores macro poderiam estar disponíveis nos ambientes em comum dentro
da organização, como também deveriam ser relacionados ao Programa de
Participação nos Resultados (PPR ou PLR). Os gestores têm a responsabilidade de
divulgar e esclarecer os objetivos e metas do processo, bem como as consequências
do atingimento ou não delas. Através de reuniões periódicas com suas equipes.
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Metas individuais (relacionadas aos objetivos do processo) poderiam ser criadas a
fim de comprometer o usuário final com a implementação das melhorias do BPM.
Estas metas devem estar de fácil acesso e visível diariamente para o colaborador.
Uma avaliação de feedback semestral de desempenho individual deveria
acontecer a fim de corrigir as rotas. Uma avaliação anual (360 graus) de colegiado
avalia o comportamento e relacionamento do usuário final com os processos de
interface. Nesta reunião também é discutido e analisado o resultado final do
atingimento da meta e a partir disso define-se as possibilidades (aumento da
probabilidade) de promoção, aumento salarial por mérito, necessidade de treinamento
ou ainda desligamento.

f) Fator crítico de sucesso: falha na medição e monitoramento contínuo e
não entendimento do usuário final dos seus objetivos e metas (falta de
estímulo e divulgação)

Para estes fatores críticos, considera-se como pré-requisito que exista um
desdobramento das estratégias globais em indicadores a nível tático e operacional.
As ações propostas objetivam que o usuário final passe a conhecer os indicadores do
macroprocesso e do processo, como também possuir indicadores individuais,
compreender como a sua atividade afeta nos resultados da empresa e na satisfação
do cliente final e melhore continuamente o processo no qual está inserido.
Uma gestão visual deve ser implementada a fim de que todos possam ter
conhecimento e fácil acesso aos indicadores. Balanced Scorecard (BSC) com gestão
à vista. Quadros com indicadores macro poderiam ser expostos nos ambientes em
comum. Quadros com indicadores dos processos poderiam estar expostos em cada
área/departamento; este quadro deve possuir espaço para preenchimento das ações
de correção com responsáveis e prazo.
Nos locais onde estão os quadros de gestão visual poderiam ser conduzidas
reuniões diárias rápidas – aproximadamente 15 minutos - (Shop floor management,
Fast Response, QRQC Quick Response to Quality Control). A fim de elencar ações
de correção de rota do indicador, com prazo e responsável.
Ações que dependam de outros processos ou necessitam de recursos, ou
ainda ações atrasadas devem ser escalonadas para as reuniões mensais de análise
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crítica da alta administração. Visto que nestas participam os owners dos
macroprocessos.
No primeiro ano (ou primeiros seis meses) pós implementação das melhorias,
uma auditoria escalonada pode ser conduzida. Um check list deve ser elaborado, este
deve conter itens relacionados com as novas atividades que foram implementadas, a
fim de verificar a sua correta realização. A auditoria escalonada funciona da seguinte
maneira: O mesmo check list é utilizado, porém diferentes auditores são selecionados.
Diariamente o usuário final realiza uma self-audit, semanalmente o seu superior
direto realiza a auditoria e mensalmente o owner do processo é escalonado para
também realizar a mesma auditoria. Essa ação coloca a alta administração em contato
com o usuário final e demonstra seriedade na importância da execução correta das
atividades.
Auditorias de processo anuais poderiam ser conduzidas a fim de verificar a
conformidade com os requisitos pré-estabelecidos, verificar se os procedimentos
documentados estão atualizados e estão sendo cumpridos. As auditorias visam uma
revisitação no processo, como também uma melhoria contínua.
Para estimular a melhoria contínua na companhia, um programa de ideias
poderia ser criado. Equipes com times multifuncionais deveriam ser formadas com o
intuito de sugerir ideias de melhorias para a organização.
As ideias podem ser divididas em mensuráveis (possuem saving) ou não
mensuráveis. Os colaboradores devem propor as ideias ao setor responsável pelo
programa. O time que obtiver aprovação em uma ideia mensurável, ganha
diretamente um percentual desse saving. O time que obtiver aprovação em cada três
(ou mais) ideias não mensuráveis, ganha um cartão de sorteio para um brinde
disponibilizado pela companhia sorteado em evento pré-estabelecido, como o
aniversário da empresa, por exemplo.

g) Fator crítico de sucesso: indefinição de responsabilidades

Após a implementação do projeto piloto um dia D poderia ser criado (lúdico +
profissional – impactar a mudança). Deve-se paralisar toda a empresa (inclusive a
produção), a fim de apresentar o programa de implementação das melhorias do BPM,
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como também as principais mudanças que serão realizadas, os benefícios
mensurados no projeto piloto, os locais para solicitar ajuda e tirar dúvidas.
Todos os novos procedimentos poderiam ser apresentados, assim como o
roteiro sequencial de seleção de processos. Os fluxos de informações deveriam
apresentar os responsáveis por cada atividade. Todos os quadros de avisos deveriam
expor claramente e reforçar a fonte disponível para ser contatado em caso de dúvidas.
Uma paralização total demonstra a importância que a empresa está dando para
esta atividade. Parar o administrativo e não parar a produção é ineficaz, uma vez que
a produção necessita dos processos suporte para trabalhar. Parar a produção significa
colocar toda a atenção e disponibilidade de pessoal voltado para a ação da
implementação das melhorias do BPM.
Uma rotatividade de palestras poderia apresentar os assuntos e novos
programas criados: desdobramento de metas, objetivos individuas, programa de
ideias, etc. De acordo com o porte da empresa o evento pode ser realizado
externamente. Após o evento do dia D, uma BPM Week anual pode dar continuidade
ao reforço da importância dos benefícios do BPM para a organização.

h) Fator crítico de sucesso: burocracia excessiva e cultura do negócio

O BPM é uma ferramenta que sugere uma melhoria contínua, ou seja, não é
recomendável que o processo parta de um nível de maturidade baixo para um alto
nível de maturidade, por este motivo recomenda-se que esta mudança seja gradativa.
A fim de acabar com a burocracia excessiva, é recomendável que o processo seja
revisitado no evento BPM week anual e assim enxuga-se as atividades que não
agregam valor e cria-se um processo cada vez mais robusto.

i) Fator crítico de sucesso: falta de alinhamento da área de TI (Software)
com o BPM (informações relevantes)

O representante master da área de sistemas da informação deve participar das
reuniões mensais da alta administração e gestores. Um TIP paralelo ao de
implementação do BPM deve ser elaborado exclusivamente para as atividades de
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construção de ferramentas de TI, bem como indicadores específicos de TI, com
relação as atividades de BPM, devem ser gerados e controlados pela área.
A bonificação da TI deve ser relacionada a implementação de ferramentas.
Como exemplo: implementar uma atividade dois meses antes da data 120% da
bonificação; implementar no mês estipulado como prazo 100%, implementar atrasado
0%. Esse plano deve ser controlado nas reuniões mensais com a alta administração,
com o objetivo de manter em dia todas as atividades que dependem da área de TI
para que estas não sejam motivo de atraso ou insucesso do projeto de BPM.
Um representante do TI deve participar desde o início do projeto. Ações simples
podem gerar grandes resultados, como: disponibilizar o BSC na tela inicial dos
computadores, disponibilizar acesso facilitado aos colaboradores para visualizar suas
avaliações individuais de colegiado, como também dos seus objetivos e metas e
disponibilizar fluxos, procedimentos e instruções de trabalho de modo digital e com
fácil acesso.

j) Fator crítico de sucesso: falta de conhecimento em ferramentas da TI

Para a falta de conhecimento nas ferramentas da TI, salienta-se que apenas
programas de treinamento e nivelamento do colaborador nas novas ferramentas
existentes será eficaz. É necessário integrar ao plano de desenvolvimento de recursos
humanos capacitação relativa as novas ferramentas da TI.

4.2. Síntese da proposição das ações

O quadro Quadro 10 apresenta uma síntese das ações que compõe o método
relacionadas com cada fator crítico de sucesso citado, pelos seus respectivos autores.
A descrição completa, de tais ações propostas, está disposta na seção anterior (4.1).
O desenho do método em formato de fluxo de ações, mapeadas em notação BPMN,
encontram-se no Apêndice B desta monografia.
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Quadro 10 - Síntese da proposição das ações
Fator Crítico de Sucesso

Investir em capital
humano (Treinamento
dos colaboradores em
BPM e contratação de
especialistas)

Citado por
Lock (2008); Davidson e Holt (2008); Santos, Santana e

Ações Propostas
Treinamento completo para todos os níveis de colaboradores;

Alves (2011); Pritchard e Armistead (1999); Minonne e

Contratação de um coach para auxílio; Workshop de

Turner (2012); Ceribeli, Pádua e Merlo (2013); Albuquerque

processos; Team Building; Elaboração de documentação

e Rocha (2013); De Sordi (2012); Golçalves (2000); Murlick

explicativa; Treinamentos pontuais específicos; Criação de

(2014); Schieff (2004); Dahmash e Saleem (2013); Miers

pontos de análise e passagem de fase; Desativação gradativa

(2006); Trkman e Skinjar (2013); Santos, Ladeira e Oliveira

do processo anterior; Acompanhamento diário por meio de

(2014); Ravesteyn (2009); Imanipour, Talebi e Rezazadeh

reuniões; Implementação de escalonamento de

(2012); Buh, Kovacic e Stemberger (2015); Latini (2015);

responsabilidades; Criação de banco de dados de lições

Trkman (2010)

aprendidas.

Trkman (2010); Lock (2008); Minonne e Turner (2012); De
Sordi (2012); Murlick (2014); Miers (2006); Balanescu e

Ter o apoio da alta
administração

Mascu (2014)

Bonificação diretamente ligada as metas de implementação;

Trkman e Skinjar (2013); Imanipour, Talebi e Rezazadeh

Indicadores SMART; Monitoramento mensal de indicadores

(2012)

pela alta administração; Planos de ação com responsabilidade

Ravesteyn (2009); Buh, Kovacic e Stemberger (2015);

designada à gestão.

Ceribeli, Pádua e Merlo (2013); ABPMP (2013); Latini (2015);
Ravesteyn e Batenburg (2010); Hammer e Champy (1998).
Jeston e Nelis (2008); Santos, Santana e Alves (2011);
Ter uma metodologia
estruturada e sistemática
(Gestão de Projetos)

Ceribeli, Pádua e Merlo (2013); Rummler e Brache (2007);
Albuquerque e Rocha (2013); Murlick (2014); Schieff (2004);
Miers (2006); Tesic (2012); Trkman e Skinjar (2013);
Ravesteyn (2009); Imanipour, Talebi e Rezazadeh (2012);

O método em si é a ação proposta para sanar esta
dificuldade.
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Fator Crítico de Sucesso

Citado por
Buh, Kovacic e Stemberger (2015); Latini (2015); Ravesteyn

Ações Propostas

e Batenburg (2010).
Zanela (1999); Love, Gunasekaran e Li (1998); Davenport
(1993)
Controlar a Resistência à
mudança

Miers (2006); ABPMP (2015); Murlick (2014); Dahmash e
Saleem (2013); Miers (2006); Ravesteyn (2009); Imanipour,
Talebi e Rezazadeh (2012); Buh, Kovacic e Stemberger
(2015); Latini (2015); Trkman (2010); Ravesteyn e Batenburg

Divulgação dos benefícios da implementação por meios
auditivos e visuais; Criação de um benefício simbólico ligado à
equipe de implementação; Identificação e ajuda àqueles que
resistirem à mudança;

(2010).

Alinhar objetivos e metas
ao Planejamento
estratégico

Pritchard e Armistead (1999); ABPMP (2013); Minonne e

Disponibilização visual dos objetivos macro; Relacionar os

Turner (2012); Ceribeli, Pádua e Merlo (2013); Miers (2006);

indicadores ao programa de participação nos resultados;

Balanescu e Mascu (2014); Trkman e Skinjar (2013);

Explanar à equipe o significado de cada meta; Criação de

Imanipour, Talebi e Rezazadeh (2012); Ravesteyn (2009);

metas individuais; Avaliação semestral dos indicadores

Latini (2015); Trkman (2010); Ravesteyn e Batenburg (2010).

individuais; Avaliação individual anual de colegiado; Relação
com méritos e promoções.

ABPMP (2013); Minonne e Turner (2012); Ceribeli, Pádua e
Merlo (2013); Miers (2006); Balanescu e Mascu (2014);
Ter medição e
monitoramento contínuo

Trkman e Skinjar (2013); Ravesteyn (2009); Imanipour,
Talebi e Rezazadeh (2012); Buh, Kovacic e Stemberger
(2015); Latini (2015); Trkman (2010); Ravesteyn e Batenburg
(2010).

Possuir
responsabilidades claras
e definidas

Gestão visual; BSC com gestão à vista; Quadro com
indicadores macro e de processo; Plano de ação à vista para
correção de rota; Reuniões estilo Fast Response.
Escalonamento de responsabilidades; Auditorias escalonadas;
Auditorias de processos anuais; Programa de ideias;

Minonne e Turner (2012); Ceribeli, Pádua e Merlo (2013);

Criação de um dia “D”; Apresentação dos fluxos dos

Trkman e Skinjar (2013); Imanipour, Talebi e Rezazadeh

processos formalizados; Disponibilização de contato para
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Fator Crítico de Sucesso

Ter o apoio executivo ao
longo das etapas de
implementação
(Gerentes participando
ativamente com a
equipe)

Citado por
(2012); Buh, Kovacic e Stemberger (2015); Miers (2006);

Ações Propostas
eventuais dúvidas; Palestras explicativas que evidencie as

ABPMP (2013); Latini (2015); Trkman (2010).

novas responsabilidades individuais; BPM week.

Smith e Furt (2009); Santos, Santana e Alves (2011);
Ceribeli, Pádua e Merlo (2013); De Sordi (2012); Trkman e
Skinjar (2013); Imanipour, Talebi e Rezazadeh (2012).

Alinhar TI (Software) e
BPM (informações
relevantes)

resultados; Criação de metas individuais; Avaliação semestral
dos indicadores individuais; Avaliação individual anual de
colegiado; Relação com méritos e promoções.

Santos, Santana e Alves (2011); Dahmash e Saleem (2013);
Controlar a burocracia
excessiva

Relacionar os indicadores ao programa de participação nos

Santos, Ladeira e Oliveira (2014); Ravesteyn (2009);
Imanipour, Talebi e Rezazadeh (2012); Latini (2015).

Mudança gradativa; Revisitação anual do processo a fim de
eliminar a burocracia constantemente.

Look (2008); Murlick (2014); Schiff (2004); Trkman e Skinjar

Representante

da

TI

participando

ativamente

da

(2013); Imanipour, Talebi e Rezazadeh (2012); Ravesteyn e

implementação e do projeto; Planejamento paralelo para a TI;

Batenburg (2010).

Indicadores da TI relacionados ao BPM; Bonificação da TI
relacionada com os indicadores e com a implementação das
ferramentas.

Possuir boa
comunicação
interdepartamental

Trkman (2010); Trkman e Skinjar (2013); Ravesteyn (2009);

Workshop de processos; Team Building; Acompanhamento

Buh, Kovacic e Stemberger (2015); Ravesteyn e Batenburg

diário por meio de reuniões; Escalonamento de

(2010).

responsabilidades;

Disseminar
conhecimento em
Ferramentas de TI

Santos, Santana e Alves (2011); Schieff (2004); Ravesteyn

Incentivar o usuário final
a conhecer os objetivos

(2009); Imanipour, Talebi e Rezazadeh (2012); Ravesteyn e

Treinamento constante.

Batenburg (2010).
Jeston e Nelis (2008); Santos, Santana e Alves (2011);

Gestão visual; BSC com gestão à vista; Quadro com

Trkman e Skinjar (2013); Buh, Kovacic e Stemberger (2015).

indicadores macro e de processos; Plano de ação à vista para
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Fator Crítico de Sucesso
e metas (estímulo e
divulgação)

Citado por
correção

de

rota;

Ações Propostas
Reuniões estilo

Fast

Response.

Escalonamento de responsabilidades; Auditorias escalonadas;
Auditorias de processos anuais; Programa de ideias;

Fonte: Elaborado pela autora.
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4.3. Artefato desenvolvido
Todas as ações definidas no item 4.1 são parte do artefato desenvolvido. Uma
vez que estas possuem o objetivo de proteger a etapa de implementação das
melhorias do fracasso. Tais práticas pretendem responder à questão de pesquisa
norteadora desta monografia.
Após a proposição, o projeto do artefato foi desenhado com o apoio de um
software. Nos capítulos seguintes será apresentado a avaliação do método pelos dois
grupos de avaliadores selecionados, as análises qualitativas e quantitativas, como
também a avaliação de desempenho realizada por meio de uma ferramenta estatística
denominada Fleiss Kappa.
O artefato desenvolvido está no Apêndice B em forma de fluxo de atividades.
É apresentado em sua versão final, ou seja, o artefato retroalimentado e refinado
baseado na análise dos dados oriundos de sua avaliação.
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS
Este capítulo apresenta a avaliação do método feita pelos avaliadores
selecionados, a análise dos resultados e a avaliação estatística de desempenho feita
através da ferramenta Fleiss Kappa. As ações elencadas no capítulo de número 4
foram transformadas em afirmações para serem submetidas para a avaliação.

Figura 12 - Mapa mental de avaliação do método

Fonte: Elaborado pela autora.

Conforme apresentado pela Figura 12, a avaliação foi feita por especialistas por
meio do envio de um questionário. Posteriormente, esse resultado foi analisado.
Alguns e-mails retornaram com sugestões qualitativas, devido a este motivo estas
informações foram inseridas na monografia na seção de análise de resultados
qualitativos.
A proposição de melhorias foi realizada para as afirmações 5 Maiores dos itens
concordo parcialmente, discordo parcialmente e discordo plenamente. Desta
proposição criou-se a nova versão do método: o método refinado.
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A análise de desempenho, concordância entre os respondentes, está apresentada
na seção 5.6. Nesta etapa realizou-se uma análise estatística dos dados, com a
ferramenta Fleiss Kappa.
5.1. Grupos de avaliadores e envio do questionário
O questionário foi desenvolvido na plataforma Google forms, constituiu-se de doze
perguntas relacionadas ao perfil do avaliador e quarenta e duas afirmações das quais
o respondente possuía cinco opções: concordo plenamente, concordo parcialmente,
não concordo nem discordo, discordo parcialmente e discordo plenamente.
Estas opções de resposta são baseadas na Escala Likert. A Escala Likert é
composta usualmente de 5 a 7 pontos, onde o ponto central é neutro. (DAVID; LORI,
2014). Destas cinco opções utilizadas na pesquisa, foi possível que o avaliador
assinalasse apenas uma.
Figura 13 - Formulário para avaliação do método de implementação de melhorias em
processos de negócio

Fonte: Elaborado pela autora.

Na Figura 13 é possível visualizar o início do questionário e sua apresentação
visual ao avaliador. Ele pode ser observado na íntegra no Apêndice A deste trabalho
de pesquisa.
Primeiramente, enviou-se o questionário a dois profissionais, com experiência
em BPM, com dois objetivos além da avaliação do método. Um dos objetivos foi
verificar a clareza e a ausência de ambiguidade na interpretação o outro objetivo foi
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cronometrar o tempo para a resposta. Após o feedback destes primeiros avaliadores,
as afirmações foram ajustadas a fim de melhorar a compreensão. O tempo de
resposta foi, em média, quinze minutos.
Após a retroalimentação do feedback dos primeiros avaliadores, um e-mail foi
enviado aos profissionais certificados CBPP a nível Brasil. CBPP - Certified Business
Process Professional é uma certificação internacional concedida pela ABPMP a
profissionais que por meio de um exame e por comprovação de experiência atestam
o conhecimento e a prática em Gerenciamento de Processos de Negócio.
No site da ABPMP consta uma lista com o cadastro de todos os profissionais
certificados no Brasil. A lista acessada em fevereiro de 2017 possui oitocentos e três
(803) cadastros dos quais apenas setecentos e vinte (720) possuíam o registro do email. O link de acesso ao formulário para avaliação da pesquisa foi enviado aos
setecentos e vinte, porém oitenta e cinco (85) e-mails retornaram por aviso de
ausência ou por serem e-mails inválidos/desatualizados. Portanto, seiscentos e trinta
e cinco (635) profissionais especialistas em BPM, com abrangência nacional,
receberam o link para a avaliação do método proposto para implementação de
melhorias em processos de negócio.
Figura 14 - E-mail enviado aos avaliadores
Boa tarde,
Se você está lendo este e-mail é porque és especialista em BPM.
Criei um método para implementar a etapa de melhorias, ou seja, implementar as ações elencadas
pela equipe como fundamentais para um melhor desempenho do processo.
Como eu cheguei até este novo método?
A partir de uma ampla revisão sistemática da literatura, selecionei 25 artigos de 12 países distintos
e extraí os fatores críticos (que apareceram com mais frequência) que influenciam para o insucesso da
implementação do BPM.
Para estes fatores, enumerei ações corretivas e preventivas, a fim de controlar e impedir que eles
sejam predominantes para que ocorram falhas na etapa de implementação das melhorias.
Tais ações estão sintetizadas em afirmações, das quais gostaria de saber se você concorda ou
não.
Selecionei um grupo de profissionais com grande experiência para fazer esta avaliação. A pesquisa
é composta por questões fechadas e o tempo necessário para respondê-las é em média 10 minutos.
Meu nome é Bruna Amaral, estou finalizando a graduação em Engenharia de Produção na
Universidade do Vale do Rio dos Sinos no Rio Grande do Sul. Minha monografia é focada em Business
Process Management.
Antecipadamente, agradeço pela sua disponibilidade e atenção. Sua opinião é de grande
importância para mim.
Link da pesquisa: https:// goo.gl/forms/mOGJqUko39VtwIrO2
Muito obrigada!

Fonte: Elaborado pela autora.
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O e-mail exposto na Figura 14, foi enviado uma vez e dez dias depois enviou-se
novamente excluindo da mensagem aquelas pessoas que haviam respondido. Deste
primeiro grupo de avaliadores, retornou noventa e três respostas completas. O que
corresponde a 14,6% de aderência ao questionário.
Inserido nesses 14% está o profissional Gart Capote (http://www.gartcapote.com)
que é referência em Gerenciamento de Processos de Negócio. Gart atua no Brasil,
Europa e Ásia, possui diversos livros e artigos publicados. Bem como, este percentual
de respondentes é composto por gestores e delegados regionais que fazem parte do
Comitê Gestor da ABPMP Brasil.
O segundo grupo de avaliadores corresponde a uma equipe de profissionais que
possui experiência em BPM, porém não possui uma certificação específica. O contato
destes avaliadores foi indicado por um dos profissionais pertencentes ao grupo de
avaliadores CBPP.
Para o segundo grupo, primeiramente, explicou-se o objetivo da pesquisa por uma
mensagem sintetizada e informal e posteriormente o link foi enviado. O grupo é
composto por duzentos e cinquenta e três (253) profissionais, destes, vinte (20)
responderam à pesquisa. Percentualmente, obteve-se 8% de aderência ao
questionário.
Entende-se que ambos os grupos são aptos e possuem a experiência necessária
para avaliar o método, por essa razão foram selecionados. Logo, não será feita
distinção das respostas na análise dos resultados.
5.2. Perfil dos respondentes
No total, foram recebidos cento e treze (113) questionários respondidos. Destes,
82% correspondem a profissionais certificados CBPP e 18% sem certificação
específica. O curso de graduação que mais apareceu na pesquisa foi o curso de
Administração de Empresas com 33% dos respondentes, em segundo lugar os cursos
de Engenharia corresponderam a 19% dos respondentes e, em terceiro, com
participação de 11% os graduados de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Os
39% restantes são formados por uma pequena parcela de outros vinte e dois cursos
distintos.
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Quantidade de Respondentes

Figura 15 - Divisão de respondentes por estado
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Fonte: Elaborado pela autora.

A Figura 15 indica que o estado que mais aderiu a pesquisa foi o estado de São
Paulo e em segundo lugar o Distrito Federal, com onze respondentes, seguido do
Mato Grosso com dez e do Rio Grande do Sul, também com dez respostas. A faixa
etária das pessoas que responderam à pesquisa foi predominantemente dos 30 aos
39 anos, com 43,4%. Em segundo lugar os profissionais de 40 a 49 anos, com 25,7%,
em terceiro, representando 20,4%, são os profissionais com mais de 50 anos e por
último, aqueles que possuem 20 a 29 anos, correspondendo a 10,6% dos
respondentes.
Figura 16 - Nível de escolaridade dos respondentes

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.
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Figura 16 evidencia que mais da metade dos respondentes possuem PósGraduação Lato Sensu. Com o mesmo percentual, 14,2%, aparecem os níveis de
Superior Concluído e Mestrado.

O curso de doutorado apareceu em 3,5% das

respostas e apenas um respondente ainda não concluiu o curso de graduação. A
pesquisa apontou que nenhum profissional que respondeu ao questionário possui
formação inferior a Graduação (concluída ou cursando).

Figura 17 - Distribuição profissional dos respondentes

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

Em relação a atuação no mercado de trabalho, mais de um terço dos
respondentes, 36,3%, são consultores em BPM. O segundo cargo que mais apareceu
foi o de Gerente com 15,9%, seguido de Analista com 12,4% e Especialista com 9,7%.
Destes profissionais, 63,7% trabalham com o BPM há mais de cinco anos.
22,1% tem de 3 a 5 anos de experiência, 9,7% possui de 1 a 3 anos e apenas 4,4%
possui menos de um ano de experiência em Business Process Management.
Em implementações bem-sucedidas, 89,4% indicaram experiência e 10,6%
nunca implementaram um projeto de BPM que obteve sucesso. Em casos opostos,
onde a implementação falhou, 68,1% disseram que sim, que possuem experiência em
projetos falhos e 31,9% nunca participaram de um projeto que não obteve êxito.
Quanto ao nível de atuação, 45,1% participaram estrategicamente, 36,3% a nível
tático e 18,6% a nível operacional.
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Figura 18 - Etapa mais crítica na implementação do BPM indicada pelos respondentes

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

Conforme a Figura 18, mais de 50% dos respondentes acreditam que a etapa
mais crítica na implementação do BPM é a etapa de implementação de melhorias. O
segundo maior grupo, com 13,3%, afirma ser mais difícil identificar uma questão crítica
que impulsione o início da mudança para gestão voltada a processos.
5.3. Avaliação do método proposto
Esta seção aponta os resultados oriundos da aplicação do questionário. Foram
quarenta e duas afirmações, baseadas nas ações propostas pelo método elaborado,
onde cada avaliador pode demonstrar seu grau de concordância.

Figura 19 - Etapa de avaliação
Fator Crítico de
Sucesso

Ações propostas
para mitigar o
impacto do FCS

Avaliação das
ações propostas

Fonte: Elaborado pela autora.

Conforme o fluxo apresentado na Figura 19, onde está distinguido a etapa de
avaliação, esta seção dedica-se a relatar resultados. A Figura 20 até a Figura 61
expõem os gráficos apresentados como resumo das respostas pelo Google Forms.
Abaixo de cada figura há uma recopilada explanação sobre os dados evidenciados
nos gráficos. A análise deste conteúdo encontra-se na seção 5.4.
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Figura 20 - Afirmação 1: Ação para o FCS Investimento em capital humano

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A Figura 20 revela que quase três quartos (72,6%) dos respondentes
concordam plenamente que investir em capital humano e contratar especialistas são
fatores que auxiliam na implementação do BPM. Concordaram parcialmente 23,9%.
Nesta afirmação, apenas uma pessoa mostrou discordar parcialmente (0,9%) e
nenhuma discordou plenamente que o investimento em capital humano é um fator
determinante para o sucesso da implementação.

Figura 21 - Afirmação 2: Ação para o FCS Investimento em capital humano

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A Figura 21 demonstra que 53,1% concordam plenamente que todos os níveis
de colaboradores da companhia deveriam ser treinados na metodologia de Business
Processo Management. Concordaram parcialmente 41,6%. Nenhum respondente
discordou plenamente da afirmação, porém cinco pessoas (4,4%) mostraram
discordar parcialmente. Responderam com indiferença 0,9%.
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Figura 22 - Afirmação 3: Ação para o FCS Investimento em capital humano

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

O gráfico apresentado na Figura 22 evidencia que, novamente, quase três
quartos (69,9%) dos respondentes concordam plenamente, enquanto 23% concordam
parcialmente com a afirmação. Ou seja, um especialista em BPM deveria participar
da implantação das melhorias no mínimo no processo piloto. Porém, esta afirmação
obteve três respostas anunciadas como total discordância (2,7%) e uma com
discordância parcial. Quatro pessoas mostraram-se indiferentes (3,5%) a ideia.

Figura 23 - Afirmação 4: Ação para o FCS Comunicação departamental

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A Figura 23 exibe que mais de três quartos do gráfico são relativos a
concordância total da afirmação. Ou seja, dos cento e treze respondentes (113)
noventa e três (93) concordam plenamente que um Workshop de Processos auxiliaria
os colaboradores a entenderem de que maneira suas atividades impactam os clientes
internos. Três respondentes discordaram da afirmação, sendo que um mostrou
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discordância completa. Quinze pessoas, 13,3% concordaram parcialmente. Duas
pessoas mostraram-se indiferentes.

Figura 24 - Afirmação 5: Ação para o FCS Comunicação departamental

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

O gráfico exposto na Figura 24 demonstra um pouco mais de heterogeneidade
nas respostas. Concordando plenamente com o uso de uma ferramenta motivacional
para desenvolver o espírito de equipe tem-se 61,1%, parcialmente 26,5%, onze
pessoas revelaram indiferença (9,7%) e três pessoas discordaram, sendo que uma
delas discordou plenamente.

Figura 25 - Afirmação 6: Ação para o FCS Definir responsabilidades

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A Figura 25 apresenta uma alta divergência de opiniões. Parcelas semelhantes
mostraram concordância e indiferença, enquanto outra parcela se dividiu entre
discordar parcialmente e plenamente. Um evento, dia "D", com paralisação total da
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companhia obteve 22,1% de respostas na opção concordo plenamente e 29,2% na
opção

concordo

parcialmente.

Mostraram-se

neutros

22,1%.

Discordaram

parcialmente 13,3% como também o mesmo percentual, 13,3%, discordou
plenamente.
Figura 26 - Afirmação 7: Ação para o FCS Definir responsabilidades

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

Na Figura 26, 75,2% dos respondentes concordaram plenamente com a
afirmação, enquanto outros 17,7% concordaram apenas parcialmente. O nível de
indiferença ficou em 1,8%. Dois respondentes discordaram parcialmente (1,8%) e
quatro discordaram plenamente (3,5%) que a indefinição de responsabilidades pode
levar o BPM a ter insucesso.

Figura 27 - Afirmação 8: Ação para o FCS Investimento em capital humano

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

O gráfico da Figura 27 exibe que 46,9% dos respondentes concordam
plenamente que os documentos de auxílio para a execução da atividade deveriam ser
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entregues aos usuários finais antecipadamente. Enquanto que 38,9% concordam
apenas parcialmente com a afirmação. Cinco pessoas mostraram-se indiferentes e
onze pessoas discordaram, sendo que destas, quatro discordaram plenamente.

Figura 28 - Afirmação 9: Ação para o FCS Investimento em capital humano

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A autonomia ao usuário final na implementação das melhorias, foi aceita
plenamente por 13,3% dos respondentes, conforme mostra a Figura 28. A maioria,
51,3% concordam parcialmente com a afirmação. Oito pessoas (7,1%) responderam
com indiferença, cinco pessoas (4,4%) discordaram plenamente e 23,9% discordaram
parcialmente.
Figura 29 - Afirmação 10: Ação para o FCS Investimento em capital humano

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

Conforme apresentado na Figura 29, a desativação gradativa do antigo
processo foi aceita plenamente por 13,3% dos respondentes, enquanto aceitaram
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parcialmente 46,9%. Oito pessoas discordaram plenamente e vinte e duas
discordaram parcialmente. Mostraram-se indiferentes quinze respondentes, 13,3%.

Figura 30 - Afirmação 11: Ação para o FCS Comunicação interdepartamental

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

O gráfico exposto na Figura 30 evidencia que as reuniões diárias da equipe de
implementação de melhorias foram aceitas plenamente por 40,7% dos respondentes.
Concordaram parcialmente 36,3%. Nove pessoas (8%) responderam indiferença.
Discordaram parcialmente da ideia 10,6% dos respondentes e plenamente 4,4%.
Figura 31 - Afirmação 12: Ação para o FCS Comunicação interdepartamental

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A Figura 31 exibe que mais da metade dos respondentes (61,9%) concordaram
plenamente que reuniões semanais, com a presença dos gestores, devem ocorrer na
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etapa de implementação das melhorias. Concordaram apenas parcialmente 31% e
apenas três pessoas discordaram da afirmação. Constatou-se indiferença em 4,4%.

Figura 32 - Afirmação 13: Ação para o FCS Comunicação interdepartamental

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

Quanto a afirmação sobre reuniões mensais com a presença da alta
administração, a Figura 32 expõe que 69% concordaram plenamente e 19,5%
concordaram parcialmente. Mostraram indiferença 4,4% dos respondentes. A parcela
de discordância parcial ficou em 6,2% e total 0,9%.

Figura 33 - Afirmação 14: Ação para o FCS Investimento em capital humano

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A Figura 33 exibe que 57,5% dos respondentes concordaram plenamente que
treinamentos mais específicos devem ser realizados a fim de fortalecer as fraquezas
dos usuários finais. Concordaram parcialmente com a afirmação 33,6%. A indiferença
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quanto a questão foi apresentada por 6,2%, enquanto a discordância foi 2,7% plena e
0% parcial.
Figura 34 - Afirmação 15: Ação para o FCS Comunicação interdepartamental

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A ideia de manter um banco de dados de lições aprendidas, representada na
Figura 34, foi aceita por mais de três quartos dos respondentes, ou seja, 85,8%
concordaram plenamente com a afirmação. Enquanto 10,6% concordaram
parcialmente, 2,7% mostraram indiferença. Nenhum respondente exibiu plena
discordância e apenas um discordou parcialmente.
Figura 35 - Afirmação 16: Ação para o FCS Apoio da alta administração

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

Conforme mostra a Figura 35, 100% dos respondentes concordam que o apoio
da alta administração é fundamental para o sucesso da implementação. Destes,
97,3% concordaram plenamente e 2,7% concordaram parcialmente.
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Figura 36 - Afirmação 17: Ação para o FCS Apoio da alta administração

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A Figura 36 anuncia que a bonificação dos gestores deveria ser ligada aos
indicadores voltados a implementação do BPM. Nesta afirmação, 32,7% concordaram
totalmente e 46,9% concordaram parcialmente. A parcela de pessoas que não
concordaram e nem discordaram ficou em 8,8% enquanto o nível de discordância
parcial foi 9,7% e de discordância total 1,8%.

Figura 37 - Afirmação 18: Ação para o FCS Apoio da alta administração

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

O gráfico ilustrado na Figura 37 é relativo ao FCS Apoio da alta administração.
A ideia é que a alta administração controle os indicadores da gestão relativos ao BPM
e exija planos robustos a fim de corrigir as rotas dos indicadores. Nesta etapa da
avaliação, obteve-se 67,3% de concordância plena e 25,7% de concordância parcial.
Dos cento e treze respondentes, 3,5% mostraram-se indiferentes, 2,7% discordaram
parcialmente e 0,9% (uma pessoa) discordou plenamente.
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Figura 38 - Afirmação 19: Ação para o FCS Resistência à mudança

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

Mais de três quartos (83,2%) dos respondentes concordam plenamente que a
resistência à mudança é um fator que pode levar ao insucesso da implementação.
Dezesseis pessoas (14,2%) concordaram apenas parcialmente, enquanto duas
apresentaram indiferença e uma (0,9%) discordou plenamente da afirmação. Nenhum
respondente discordou parcialmente.

Figura 39 - Afirmação 20: Ação para o FCS Resistência à mudança

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A ampla divulgação dos benefícios do BPM a fim de mitigar a resistência à
mudança, apresentada na Figura 39, foi aceita por 100% dos respondentes. Enquanto
86,7% concordaram plenamente outros 13,3% concordaram parcialmente.
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Figura 40 - Afirmação 21: Ação para o FCS Resistência à mudança

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A relação da criação de um objeto simbólico relacionado a mitigar a resistência
à mudança, apresentado na Figura 40, foi aceito plenamente por 26,5% dos
respondentes. Aceitaram a ideia parcialmente 38,9% e mostraram-se indiferentes
16,8%. A discordância parcial apareceu em 12,4% e a discordância plena em 5,3%.
Figura 41 - Afirmação 22: Ação para o FCS Indefinição de responsabilidades

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A Figura 41 exibe o resultado da avaliação relativo a criação de uma BPM Week,
a fim de enfatizar e disseminar a cultura da gestão por processos de negócio. O
percentual de respondentes que concordaram plenamente foi de 54%, concordaram
parcialmente 31,9%, indiferentes foram 8%, discordaram parcialmente 4,4% e
discordaram plenamente 1,8%.
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Figura 42 - Afirmação 23: Ação para o FCS Resistência à mudança

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A Figura 42 afirma que resistentes radicais deveriam ser monitorados. 64,6%
dos respondentes concordam plenamente com esta afirmação, enquanto 25,7%
concordam apenas parcialmente. Responderam indiferença relativo a esta questão
3,5%. A discordância parcial foi apresentada por 4,4% dos respondentes e a
discordância total por 1,8%.
Figura 43 - Afirmação 24: Ação para o FCS Resistência à mudança

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

O desligamento dos resistentes radicais foi aceito plenamente por 34,5% dos
respondentes e aceito parcialmente por um percentual um pouco menor, 31%.
Discordaram da afirmação, parcialmente, 20,4% e plenamente 5,3%. O percentual de
pessoas indiferentes a esta questão foi de 8,8%, conforme mostra a Figura 43.
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Figura 44 - Afirmação 25: Ação para o FCS Alinhamento estratégico e apoio da alta adm.

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

O desalinhamento estratégico e a falta de apoio executivo ao longo das etapas
de implementação são considerados barreiras para atingir o sucesso, por 100% dos
respondentes. Conforme ilustrado na Figura 44.

Figura 45 - Afirmação 26: Ação para o FCS Alinhamento estratégico

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A Figura 45 mostra o resultado da avaliação relativo a gestão à vista e programa
de participação nos resultados. Estas foram ideias aceitas plenamente por 77,9% dos
respondentes, mais de três quartos do total. Concordaram parcialmente 17,7% e
mostraram-se indiferentes 3,5%. Apenas uma pessoa discordou, parcialmente, da
afirmação.
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Figura 46 - Afirmação 27: Ação para o FCS Alinhamento estratégico

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

Conforme apresentado na Figura 46, a gestão à vista é considerada uma
ferramenta eficaz para o controle de indicadores por 95,5% dos avaliadores.
Concordaram plenamente 79,6% e 15,9% concordou parcialmente. Quatro pessoas
não concordaram nem discordaram e apenas uma mostrou discordar, parcialmente.

Figura 47 - Afirmação 28: Ação para o FCS Medição e monitoramento contínuo

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A realização de reuniões rápidas entre departamentos, com frequência diária, a
fim de corrigir rota de indicador foi aceita parcialmente pela maioria dos respondentes,
42,5%, evidenciado na Figura 47. O percentual de pessoas que concordou
plenamente foi 30,1%. Os indiferentes a questão totalizaram um percentual de 12,4%.
O mesmo percentual (12,4%) foi atingido pela discordância parcial e 2,7%
discordaram plenamente.
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Figura 48- Afirmação 29: Ação para o FCS Medição e monitoramento contínuo

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A falha na medição e no monitoramento contínuo apontados como um dos
motivos de falha na implementação do BPM foi aceita plenamente por 50,4% dos
respondentes, como demonstrado na Figura 48. Concordaram parcialmente 35,4% e
apresentaram indiferença 2,7%. Discordaram parcialmente 10,6% e plenamente
0,9%.
Figura 49 - Afirmação 30: Ação para o FCS Conhecimento do usuário final sobre metas

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms..

A Figura 49 apresenta a relação entre o fracasso da implementação do BPM e
o não entendimento dos usuários finais em seus objetivos e metas. Esta associação
evidenciou uma concordância plena de 67,3% dos respondentes, um pouco mais de
dois quartos do total. Concordaram parcialmente com a afirmação 23,9%. Aqueles
que responderam que não concordam nem discordam totalizaram 2,7% e os que
marcaram a opção que demonstra discordância parcial foram 4,4%. O restante, 1,8%,
indicaram que discordam totalmente da afirmação.
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Figura 50 - Afirmação 31: Ação para o FCS Conhecimento do usuário final sobre metas

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A responsabilidade da divulgação e esclarecimento dos objetivos atrelado aos
gestores ou donos do processo obteve uma aceitação de 95,5%, conforme
apresentado na Figura 50. Destes 95,5%, 85,8% concordaram plenamente com a
afirmação e 9,7% concordaram parcialmente. Apenas quatro pessoas optaram pela
indiferença e uma delas discordou parcialmente.

Figura 51 - Afirmação 32: Ação para o FCS Alinhamento estratégico

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A criação de metas individuais, nível operacional, relacionadas com o BPM
obteve 60,2% de respostas concordo plenamente e 33,6% concordo parcialmente. A
Figura 51, ainda indica que 1,8% responderam que não concordam nem discordam.
O valor percentual para as respostas discordo parcialmente e discordo plenamente foi
de 2,7% e 1,8%, respectivamente.
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Figura 52 - Afirmação 33: Ação para o FCS Conhecimento do usuário final sobre metas

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A relação entre o aumento salarial e promoções com uma avaliação 360º foi
aprovada por 44,2%, plenamente, conforme evidencia o gráfico exposto na Figura 52.
Concordaram parcialmente com a relação 33,6% dos respondentes e 8,8%
mostraram-se neutros. Selecionaram a opção discordo parcialmente 8% do total e
discordo plenamente 5,3% do total de respondentes.

Figura 53 - Afirmação 34: Ação para o FCS Burocracia excessiva e cultura do negócio

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A evolução gradativa pelos níveis de maturidade do Business Process
Management foi aceita em maioria plenamente, com 39,8% de respostas. Em
segundo lugar, conforme a Figura 53, com 27,4% apareceu a opção concordo
parcialmente. Discordaram em parte, 18,6% e discordaram totalmente 11,5% das
pessoas que responderam à pesquisa. Apenas três respondentes se mostraram
indiferentes quanto a evolução gradativa.
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Figura 54 - Afirmação 35: Ação para o FCS Medição e monitoramento contínuo

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A Figura 54 evidencia que revisitar os processos e promover a melhoria
contínua por meio de auditorias é uma ação aceita por 61,9% dos respondentes, pois
estes concordaram plenamente. Concordaram parcialmente 30,1%. Apenas uma
pessoa selecionou a opção não concordo nem discordo. Discordaram parcialmente
da afirmação 5,3% e plenamente 1,8%.
Figura 55 - Afirmação 36: Ação para o FCS Melhoria contínua

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

Um programa de ideias como fonte de melhoria apresentou 94,7% de
concordância, 70,8% concordaram plenamente e 23,9% concordaram parcialmente.
Quatro pessoas se mostraram indiferentes. Uma discordou parcialmente e outra
discordou plenamente, conforme Figura 55.
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Figura 56 - Afirmação 37: Ação para o FCS Alinhamento entre TI e BPM

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A Figura 56 afirma que o fracasso pode ser ocasionado pela falta de alinhamento
entre TI e BPM. Nesta afirmação, 68,1% responderam que concordam plenamente,
26,5% concordam parcialmente e apenas 0,9% optaram pela indiferença.
Discordaram parcialmente da questão 4,4% e nenhum respondente selecionou a
opção discordo plenamente.

Figura 57 - Afirmação 38: Ação para o FCS Alinhamento entre TI e BPM

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

Um plano de ação específico para a área de TI deveria ser elaborado a fim de
não atrasar os prazos de implementação. Conforme o gráfico da Figura 57, 38,1% dos
respondentes concordam parcialmente com a informação, enquanto os que
concordam plenamente totalizaram 18,6%. O nível de indiferença apresentado nesta
questão foi de 15%. Discordaram da afirmação 28,3%, sendo destes 15,9%
discordaram parcialmente e 12,4% discordaram plenamente.
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Figura 58 - Afirmação 39: Ação para o FCS Alinhamento entre TI e BPM

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

A relação da bonificação do TI com a implementação de ferramentas de suporte
obteve heterogeneidade de respostas, conforme o gráfico da Figura 58. A maioria,
34,5% concordou apenas parcialmente. O percentual de respostas indiferentes foi
igual ao percentual de discordância total, 19,5%. A discordância parcial apareceu com
14,2% e por último a concordância total com apenas 12,4%.
Figura 59 - Afirmação 40: Ação para o FCS Alinhamento entre TI e BPM

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

O representando da área de TI como membro da equipe de implementação
obteve 92% de respondentes que concordaram com a afirmação, conforme mostra a
Figura 59. Onde 65,5% concordaram plenamente e 26,5% concordaram parcialmente.
Quatro pessoas responderam como indiferentes. Discordaram 2,7% e 1,8%,
parcialmente e plenamente, respectivamente.
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Figura 60 - Afirmação 41: Ação para o FCS Alinhamento entre TI e BPM

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms..

O gráfico da Figura 60 apresenta que 67,3% dos respondentes concordaram que
um representante da área de TI deveria participar da reunião com a alta administração.
Concordaram apenas parcialmente 21,2%, mostraram-se indiferentes 6,2% e
discordaram parcialmente 5,3%. Nenhum respondente demonstrou discordância total
na afirmação.

Figura 61 - Afirmação 42: Ação para o FCS Gestão de projetos

Fonte: Gráfico apresentado como resumo das respostas pelo Google Forms.

Por fim, conforme apresentado na Figura 61, 93,8% dos respondentes
concordam que a gestão de projetos é essencial para o sucesso da implementação.
Concordaram plenamente com a afirmação 64,6% e concordaram parcialmente
29,2%. A indiferença foi demonstrada por 2,7% dos respondentes. Discordaram
parcialmente apenas uma pessoa (0,9%) e plenamente, três pessoas (2,7%).
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5.4. Análise da avaliação do método proposto – conteúdo quantitativo
Esta seção apresenta uma análise dos dados da avaliação dos especialistas.
Gráficos de Pareto serão apresentados antes de cada análise a fim de evidenciar
quais foram os cinco maiores de aceitação plena, cinco maiores de aceitação parcial
e assim sucessivamente.
Ao questionar os respondentes sobre qual a etapa mais crítica da
implementação do BPM, conforme o ciclo de vida de Rummler e Brache (2007, p.140),
50,4% deles indicaram a etapa: implantar as melhorias estabelecidas e monitorá-las.
Esta especificação vai ao encontro da introdução proposta por este trabalho de
pesquisa, como também está diretamente relacionada com a questão a ser
respondida.
Tendo como base que a implementação das melhorias é uma etapa
considerada crítica pelos avaliadores, afirma-se que esta monografia apresenta valor
para a sociedade. Uma vez que nela, constam ações, ideias e sugestões que auxiliam
a etapa de implementação de melhorias. Tais sugestões objetivam aumentar a
probabilidade de sucesso.
Mais da metade das afirmações (vinte e quatro de quarenta e duas) obtiveram
mais de 90% de respostas no nível concordo (soma de concordo plenamente e
concordo parcialmente). Em nenhuma das afirmações o percentual de pessoas que
discordou foi superior ao percentual de pessoas que concordou. O menor índice
percentual das pessoas que concordaram foi de 46,9% na afirmação número 39 que
faz a ligação entre a bonificação da TI com a implementação de ferramentas de
sistema.
Levando em consideração a afirmação acima é possível concluir que as ações
propostas foram bem aceitas pelos especialistas. Obviamente que não há como um
novo método ser aceito em totalidade pela primeira etapa de avaliação, neste caso foi
um artefato criado por uma única pessoa com base em sua criatividade, conhecimento
e análise ampla da literatura.
Para refinar o método será utilizado de opiniões qualitativas oriundas de
respostas de e-mails voluntárias vindas dos respondentes. Como também da análise
do conteúdo dos gráficos.
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Figura 62 - Etapa de análise da avaliação

Fator Crítico de
Sucesso
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Fonte: Elaborado pela autora.

Conforme o fluxo da Figura 62, os fatores críticos de sucesso foram
selecionados, após esta seleção ações foram elencadas a fim de evitar que eles
afetem a implementação das melhorias em processos de negócio. Estas ações estão
descritas na seção 4.1. Logo, tais ações foram enviadas para avaliação de
especialistas. O resultado desta avaliação apresenta-se na seção anterior, 5.3. Nas
linhas que seguem, será feita uma análise destes gráficos resultantes do questionário
enviado. A análise, semelhante a etapa de desenvolvimento do método, está dividida
pelas letras de a até j.

a) Fator crítico de sucesso: investimento em capital humano e falta de
comunicação interdepartamental

O fator crítico de sucesso mais citado pelos autores nos artigos oriundos da
RSL, foi o investimento em capital humano. A pesquisa evidenciou que 96,5%
concordam com este fato, ou seja, quase a totalidade dos respondentes da pesquisa
afirmaram que não investir no capital humano pode fazer com que a implementação
do BPM obtenha insucesso.
Assim, o método proposto por esta monografia auxilia diretamente para que o
fator humano seja levado em consideração na etapa de implementação das melhorias.
Ações que relacionam bonificação, avaliação e feedback 360º, programa de ideias
que os beneficiem financeiramente, treinamento geral e treinamentos diretos e
específicos, são algumas das ações que compõe o método e são diretamente
direcionados para promover um investimento em capital humano.
Dos respondentes, 94,7% concordam que treinamentos deveriam ser
realizados e ter abrangência em todos os níveis da organização. Esta afirmação
contempla o investimento em capital humano. Investir em treinamentos propicia que
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o colaborador tenha mais acesso a informação, desenvolva seus conhecimentos e
valorize a empresa. Uma vez que será possível perceber a importância que a
companhia dá a estes profissionais ao integrá-los aos planos e não simplesmente
fazê-los aceitar e seguir um caminho inexplorado.
Diante dos problemas encontrados pelas equipes, treinamentos mais
específicos deveriam ser realizados para fortalecer as fraquezas dos usuários finais.
Esta ação foi aceita por mais de 90% dos especialistas. Com treinamentos
abrangentes e treinamentos específicos, haverá um alto nível de informação
difundida. Esta iniciativa assessora aqueles que se sentem mais inseguros.
Como investimento em capital humano, sugeriu-se que um especialista em
BPM deveria ser contratado para participar (no mínimo) da implementação do
processo piloto. Esta ação foi aceita por 92,9% e rejeitada por 3,6% dos respondentes.
Se mantiveram neutros, 3,5%.
Desativar o processo de maneira gradativa foi aceito plenamente por apenas
13,3% dos respondentes. Destes, a grande maioria, 46,9% concordaram
parcialmente. Indiferentes foram 13,3% e rejeitaram a ideia parcialmente 19,5% e
plenamente 7,1%.
Deixar ativo o processo antigo resulta em mais confiança no usuário final, pois
se ele não estiver seguro da nova maneira de realizar a atividade pode recorrer a
maneira pela qual era executada anteriormente. Todo novo projeto possui uma curva
de aprendizado e durante a imaturidade, a pesquisadora julga que o processo antigo
possa ser deixado ativo. Porém, em contrapartida, essa ação não força ao uso do
novo procedimento a ser seguido.
Um Workshop de Processos também foi uma ação proposta para valorizar o
colaborador e prover a comunicação interdepartamental, uma vez que proporcionaria
mais conhecimento quanto as interfaces de sua atividade com os clientes internos.
Outra ferramenta que auxiliaria na interação entre os funcionários seria o Team
Building que é uma técnica de construção e solidificação de equipes.
O Workshop de Processos foi aceito por mais de três quartos dos
respondentes, o que percentualmente significa 95,6%. Concordaram plenamente
82,3% e parcialmente 13,3%. Duas pessoas se mantiveram neutras e outras três
rejeitaram a ideia.
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O uso de uma ferramenta motivacional, Team Building, para desenvolver o
espírito de equipe e criar um ambiente menos tenso e mais favorável foi aceita por
87,6% dos especialistas. Porém, obteve um índice alto de indiferença, 9,7%. Três
pessoas rejeitaram a ideia, 2,7%.
O fator investimento em capital humano foi o mais citado pelos autores na
revisão sistemática da literatura. Consequentemente mais ações foram propostas a
fim de garantir que este não favoreça o insucesso da implementação das melhorias.
Ainda no fator crítico investimento em capital humano, sugeriu-se que reuniões
passassem pelo processo chamado Scalation Process. Este método é utilizado da
seguinte maneira: ações que não competem ou não são passíveis de solução, devem
ser escalonadas para níveis maiores de responsabilidade. De assistentes para
analistas, de analistas para gerentes, de gerentes para diretores e assim
sucessivamente.
Propôs-se que reuniões diárias fossem realizadas, ações que não fossem
possíveis serem solucionadas deveriam ser direcionadas para as reuniões semanais
com a gerência e posteriormente para as reuniões mensais com a alta administração.
As reuniões diárias foram aceitas por 77% dos respondentes, sendo que houve uma
divisão quase igual entre os que concordaram plenamente (40,7%) e os que
concordaram parcialmente (36,3%). Rejeitaram a ideia 15% dos especialistas, 15% é
um índice alto comparado as demais respostas.
Reuniões semanais foram aceitas por 92,9% dos respondentes, apenas 2,7%
rejeitou e 4,4% se posicionou com indiferença. Enquanto as reuniões mensais foram
aceitas por 88,5% e rejeitadas por 7,1%, com indiferença de 4,4%.
Há uma dúvida quanto o nível de entendimento dos avaliadores, pois pode não
ter ficado claro a ideia do escalonamento de responsabilidades. Conclui-se que
tenham avaliado a frequência diária de reuniões como demasia de informação e a
frequência mensal como insuficiente. Pois, a grande maioria apresentou aderência a
frequência semanal.
Quanto a sugestão do banco de dados de lições aprendidas, com alimentação
durante todas as fases de implementação do BPM, esta foi aceita por 109 dos 113
respondentes. Encerrando assim as avaliações do FCS investimento em capital
humano.
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b) Fator crítico de sucesso: falta de apoio da alta administração

O segundo fator crítico de sucesso encontrado com mais frequência na
bibliografia foi o apoio da alta administração. Afirma-se que 100% dos profissionais
que responderam à pesquisa concordam que este apoio é essencial para a
implementação do BPM.
Por este motivo pode-se concluir que a abordagem bottom-up (de baixo para
cima) é uma iniciativa que raramente será bem-sucedida. Pois, assim como na
bibliografia consultada o questionário aplicado também indicou que o suporte dos altos
níveis gerenciais deve ser uma premissa para a implantação da gestão por processos
de negócio. Conforme Hammer e Champy (1998) o BPM acontecerá somente se a
alta administração comandar a ideia.
Para manter os gerentes ativos no projeto, a alta administração deveria
controlar mensalmente os indicadores da gestão relativos a implementação do BPM,
como também exigir planos de ação robustos para sanar as dificuldades. Esta
sugestão foi aceita por 93% dos respondentes e rejeitada por 3,6%. Mostraram-se
neutros, 3,5%.

c) Fator crítico de sucesso: inexistência de uma metodologia estruturada e
sistemática (Gestão de Projetos)

O terceiro FCS mais citado na bibliografia foi ter uma metodologia estruturada e
sistemática de implementação (gestão de projetos), 93,8% dos respondentes
assentiram com esta afirmação. Concordaram plenamente 65,6% e 29,2%
concordaram parcialmente. Quatro pessoas discordaram da afirmação e outras três
se mostraram indiferentes a gestão de projetos.
Ter um Tactical Implementation Plan (TIP) detalhado facilitaria nesta questão.
Contanto que as etapas de implementação estariam pré-definidas e com
responsabilidades claras, o TIP não necessariamente necessita ser gerido em um
software específico como MS Project, ou similar, pode ser controlado via ferramentas
mais simples e acessíveis como Excel, por exemplo.
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d) Fator crítico de sucesso: resistência à mudança (saber lidar com a gestão da
mudança)
O quarto FCS mais citado pelos autores foi a resistência humana à mudança. Ao
encontro do que a RSL mostrou, 97,4% dos especialistas afirmou que a resistência à
mudança é um fator crítico que pode cooperar para o insucesso da implementação do
BPM.
Fazer a entrega de procedimentos e instruções de trabalho antecipadamente,
para promover um melhor entendimento e auxílio para o usuário final, foi uma ação
aceita por 85,8% das pessoas e rejeitada por 9,7%, 4% se manteve neutra. Porém,
dar excesso de autonomia, para que o usuário final dê o aval para prosseguir com as
ações, foi aceita plenamente por apenas 13,3% dos respondentes, a maioria dos
especialistas respondeu que concorda, mas parcialmente. Esta foi a questão número
um do Pareto Concordo Parcialmente.
Montanini et al. (2008) afirma que o principal fator que dificulta uma
implementação é a resistência humana à mudança. Para controlar esse FCS, sugeriuse que os benefícios oriundos da implementação do BPM no processo piloto,
deveriam ser fortemente divulgados para todos os níveis da organização. Esta ação
foi 100% aceita pelos respondentes.
Uma boa divulgação de todos os pontos positivos da implementação do projeto
piloto mitigaria a resistência das pessoas. Disseminar a informação evidenciando
quais foram os pontos positivos para a companhia e para os envolvidos, enfraquece
a retroatividade e inibe os colaboradores resistentes. Pois os deixa com menos
argumentos para difundir e propagar opiniões insatisfeitas.
Sugeriu-se que algo simbólico (broche, camiseta, identificação diferenciada crachá, etc.) ligado as equipes de implementação deveria existir. Com o objetivo de
promover o reconhecimento e influenciar o interesse dos demais em participar e se
aperfeiçoar na metodologia de BPM e por consequência minimizar a resistência à
mudança.
Para esta ideia, houve um alto nível de indiferença, 16,8%. Como também, um
alto nível de rejeição 17,7%. Apenas 26,5% concordou plenamente e 38,9%
concordou parcialmente. Porém, unindo os percentuais de concordância, tem-se que
mais de 50% concordam com a iniciativa.
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No FCS resistência à mudança, ao afirmar que resistentes radicais deveriam
ser identificados e monitorados, 90,3% dos respondentes concordaram. Rejeitaram a
ideia 6,2% e se posicionaram neutros 4,4%.
A afirmação mais crítica, na opinião da discente, é a ideia de desligar os
resistentes radicais em caso de não apresentarem cooperação. Esta foi a sexta
afirmação mais rejeitada. Concordaram plenamente 34,5% dos especialistas,
enquanto 31% concordaram apenas parcialmente. Somando estes percentuais, temse que mais de 60% concordam com a ideia. Mostraram indiferença, 8,8%.
Discordaram totalmente 5,3% e parcialmente 20,4%.

e) Fator crítico de sucesso: alinhamento estratégico e falta de apoio executivo ao
longo das etapas de implementação

O quinto FCS mais encontrado nos textos dos documentos selecionados foi
citado por Pritchard e Armistead (1999); ABPMP (2013); Minonne e Turner (2012);
Ceribeli, Pádua e Merlo (2013); Miers (2006); Balanescu e Mascu (2014); Trkman e
Skinjar (2013); Imanipour, Talebi e Rezazadeh (2012); Ravesteyn (2009); Latini
(2015); Trkman (2010); Ravesteyn e Batenburg (2010), trata-se do desalinhamento
entre a estratégia e os objetivos menores de cada processo.
As ações propostas relacionadas com o quinto FCS também são ações
relativas ao oitavo FCS mais citado que é o apoio executivo ao longo das etapas de
implementação. Considera-se que se o alinhamento for realizado de maneira
escalonada e eficaz, estas metas podem estar associadas aos ganhos financeiros dos
gestores. Sendo assim, eles teriam mais interesse na etapa de implementação das
melhorias do BPM e consequentemente esta etapa teria mais probabilidade de ser
bem-sucedida.
De acordo com Miers (2006) um dos princípios do BPM é justamente gerenciar
e atingir os objetivos estratégicos. Concordando com Miers e os demais autores, estão
100% dos respondentes. Concordaram em totalidade 91,2% e 8,8% concordaram
parcialmente que o desalinhamento estratégico e uma barreira para atingir o sucesso.
Quando um mapeamento de processos é realizado, indicadores são criados a
fim de acompanhar o seu desempenho. Se este indicador não estiver relacionado aos
objetivos macros da companhia, pode-se afirmar que estes não estão trabalhando em
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paralelo, logo não possuem uma mesma direção. Um dos principais objetivos do BPM
é extrair o melhor desempenho de cada processo com a intenção de incentivar o
trabalho eficiente e a ligação deste com as metas globais da companhia.
Para promover o entendimento geral dos objetivos da companhia, propôs-se
que indicadores macro deveriam estar à vista, ser divulgados nos ambientes em
comum e relacionados ao Programa de Participação nos Resultados. Esta ação foi
aceita por 95,6% dos respondentes. Apenas um especialista, dos cento e treze que
responderam à pesquisa, discordou parcialmente da afirmação.
A criação de metas individuais também foi bem aceita. Metas individuais a nível
operacional, relacionadas aos objetivos do processo, deveriam ser criadas a fim de
comprometer o usuário final com a implementação do BPM. Mostraram-se concordar
com esta afirmação, 60,2% plenamente e 33,6% parcialmente. Neutros 1,8%.
Discordaram 4,5%, entre esses 1,8% discordou plenamente.
As metas individuais, se corretamente correlacionadas com as demais metas
da companhia, podem fazer com que cada profissional tenha ciência de sua
responsabilidade quanto aos objetivos macro da empresa. Se forem acompanhadas
e terem suas rotas corrigidas, possuem uma maior probabilidade de resultarem em
sucesso.
Esta maneira de trabalhar motiva o colaborador e demonstra qual direção ele
deve seguir. Se estas metas forem relacionadas com planos de participação de
resultados, o funcionário encontrará motivação para atingi-las. Assim, todos
caminharão na mesma direção e o plano estratégico macro terá mais chance de ser
atingido.
Na mesma linha de raciocínio, sugere-se que o aumento salarial e promoções
deveriam ser relacionados a uma avaliação anual 360 graus, que analise o
atingimento de metas individuais e o relacionamento do usuário final com os
processos de interface. Essa afirmação foi aceita plenamente por 44,2% e
parcialmente por 33,6%. Não concordaram nem discordaram, 8,8% dos respondentes.
Mostraram discordar parcialmente 8% e plenamente 5,3%.
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f) Fator crítico de sucesso: falha na medição e monitoramento contínuo e não
entendimento do usuário final dos seus objetivos e metas (falta de estimulo e
divulgação).
O sexto fator crítico mais citado foi a medição e o monitoramento contínuo. Mais
de 50% dos respondentes concordaram plenamente que a falta de medição e
monitoramento pode levar o BPM a falhar.
Ravesteyn e Batenburg (2010) afirmam que o BPM visa monitorar os processos
continuamente para promover uma melhoria constante. Com a intenção de promover
esta melhoria, sugeriu-se que auditorias deveriam ser conduzidas, com o objetivo de
verificar conformidade com os requisitos, revisitar os processos, identificar
desconexões e promover uma evolução constante.
Esta ação foi aceita por 92% dos respondentes e rejeitada por 7,1%. Entendese que revisitar os processos por meio de auditorias, internas e externas, é uma
maneira aceita pelos especialistas como eficaz. Apenas duas pessoas, dos cento e
treze especialistas, discordaram plenamente da afirmação.
Brocke e Rosemann (2013) salientam que o BPM também possui a missão de
favorecer a inovação. Tendo como base esta afirmação, propôs-se que um programa
de ideias fosse criado. O programa de ideias traria mais satisfação para o funcionário
e seria relacionado de maneira positiva com a implementação da nova cultura voltada
a processos.
Sendo assim, oportunidades de melhoria com ou sem saving trariam benefícios
aos colaboradores, como também à empresa, por meio de ideias que sustentem uma
melhoria continuada. A criação desse programa foi aceita por 94,7% dos
respondentes. Sendo que 70,8% concordaram plenamente e 23,9% concordaram
parcialmente. Aqueles que se mostraram indiferentes totalizaram 3,5% e 1,8%
discordaram da ação.
Complementando as ações relativas ao monitoramento, propôs-se que
reuniões rápidas entre departamentos, fossem conduzidas diariamente a fim de
elencar ações de correção de rota de indicador. Esse tipo de reunião expõe
claramente a importância de um indicador fora de rota e com um time multidisciplinar
presente, fica mais fácil e rápido propor soluções. A ideia é sugerir mais contato
pessoal e menos contato eletrônico entre áreas, bem como agilizar a resposta às
necessidades diárias da companhia.
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Esta ação apresentou apenas 30,1% de concordância plena e 42,5% de
concordância parcial. Mostraram-se neutros 12,4%. O mesmo percentual (12,4%)
indicou discordância parcial e 2,7% discordância plena. Esta ideia é direcionada para
empresas que possuem indicadores fracionados entre mensais e diários, como
exemplo número de pedidos faturados/dia. Pode não ter tido o entendimento correto
na afirmação, pois ela não especifica qual o tipo de indicador seria tratado nesta
reunião. Considera-se grande o índice de especialistas que rejeitaram a ideia.
A gestão visual como ferramenta eficaz para controle de indicadores foi
aprovada por 95,5% dos respondentes. Apenas 0,9% mostrou discordar da afirmação,
enquanto 3,5% apresentaram indiferença.
A gestão visual põe em evidência e chama a atenção dos colaboradores para
os resultados das metas. Quando os números apresentam um bom desempenho, não
são necessárias ações adicionais de correção. Porém, quando este expõe um alerta,
a equipe pode se reunir e verificar o motivo pelo qual o comportamento daquele
indicador não seguiu conforme o planejado. A ideia da gestão visual, busca envolver
todos os colaboradores disseminando informações que são importantes tanto para a
companhia como para todos os funcionários que para ela executam trabalho.
A falta de entendimento do usuário final nos seus objetivos e metas como
contribuição para o fracasso da implementação do BPM obteve mais de 90% de
aceitação e 6,2% de rejeição. Ao afirmar que os gestores ou donos do processo
deveriam divulgar e esclarecer os objetivos e metas do processo para a equipe, bem
como as consequências do atingimento ou não delas, a maioria concordou
plenamente, 85,8%. Nenhum respondente discordou plenamente, apenas um
discordou parcialmente e 3,5% responderam indiferença.

g) Fator crítico de sucesso: indefinição de responsabilidades
O sétimo FCS mais citado foi possuir responsabilidades claras e definidas. Ao
afirmar que a indefinição de responsabilidades leva o BPM a tender ao insucesso,
obteve-se 92,9% de respondentes que concordaram. Concordaram plenamente
75,2% e parcialmente 17,7%. Mantiveram-se neutros 1,8% e esse mesmo percentual
discordou parcialmente. Discordaram plenamente 3,5%.
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Com a intenção de garantir que as responsabilidades, da implementação de
melhorias em processos de negócio sejam de conhecimento de todos, sugeriu-se que
um dia “D” fosse criado. O objetivo do dia D é divulgar para os colaboradores as novas
ideias, os novos programas, indicar quem são os setores responsáveis, onde procurar
ajuda, onde encontrar informações eletrônicas, informações impressas, etc.
A sugestão da criação do dia “D”, com paralisação total da companhia, foi a
questão que mais obteve resposta neutra, ou seja, pessoas sem um posicionamento
definido. Não concordaram nem discordaram com o dia “D”, 22,1% de respondentes.
Concordaram plenamente, 22,1% e parcialmente 29,2%. O mesmo percentual de
pessoas demonstrou não ser a favor da ideia, 13,3% discordou plenamente e 13,3%
discordou parcialmente.
A paralização total da companhia pode ter sido o motivo pelo qual muitos
respondentes não aderiram a ideia. Realmente, apenas bons argumentos tornariam o
dia “D” uma possibilidade. Todavia, ao paralisar a companhia por completo, a
mensagem de que o BPM é uma estratégia importante, fica clara. Envolver o
colaborador no projeto e convidá-lo a fazer parte da mudança é uma boa iniciativa.
A criação da BPM week, que tem o propósito de seguir a lógica do dia “D”, foi
bem aceita. Para enfatizar a cultura do BPM dentro da organização 85,9%
concordaram que a BPM Week anual seria eficaz. Enquanto somente 6,2%
discordaram e 8% foram neutros.

h) Fator crítico de sucesso: burocracia excessiva e cultura do negócio

Para o FCS burocracia excessiva, sugeriu-se que as iniciativas de BPM sejam
gradativas e não repentinas. Por isso, não é recomendável que o processo parta de
um nível de maturidade muito baixo para um alto nível, recomenda-se que esta
mudança seja gradativa. Esta afirmação foi aceita por 39,8% plenamente, 27,4%
parcialmente. Mostraram-se indiferentes 2,7%. Discordaram 18,6% parcialmente e
11,5% plenamente.
Não realizar uma melhoria expressiva pode ser visto pelos especialistas como
algo não bem-vindo pois reformas eficientes poderiam ser perdidas. Porém, esta
afirmação está relacionada a empresas que possuem uma cultura enraizada na
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burocracia e por este motivo mudanças gradativas serão melhores aceitas pelos
funcionários do que mudanças radicais.

i) Fator crítico de sucesso: falta de alinhamento da TI (Software) com o BPM
(informações relevantes)
j) Fator crítico de sucesso: falta de conhecimento em ferramentas de TI

Para os FCS relacionados a área de TI, a afirmação de que a falta de
alinhamento da Tecnologia da Informação (TI) com o BPM (informações relevantes)
pode resultar em um projeto fracassado, obteve 94,6% de especialistas que
concordaram e 4,4% que discordaram. Apenas um optou pela resposta indiferente.
A participação de graduados do curso de Análise e Desenvolvimento de
Sistema foi a terceira maior, com 11% de respondentes. Mais de três quartos destes
concordaram que o projeto de implementação do BPM deveria ter um representante
da TI desde o início até a sua total conclusão.
Se um representante da área de TI participar das reuniões junto a equipe de
implementação, ele saberá quais são as reais necessidades tecnológicas que
satisfazem os problemas da empresa. Com esta boa prática, a comunicação entre a
área de TI e a equipe do BPM será mais eficiente. Diminui-se o ruído na informação e
o retrabalho, pois o TI será parte da equipe e não apenas processo suporte.
Quando se afirmou que o maior representante da área de Sistemas da
Informação (TI) deveria participar das reuniões mensais da alta administração e
gestores, 67,3% dos especialistas concordaram plenamente e 21,2% concordaram
parcialmente. Mostraram indiferença 6,2%. Discordou parcialmente 5,3% e
plenamente 0%.
As reuniões da alta administração objetivam verificar o desempenho da
empresa. Normalmente, aquelas ações que são importantes para os altos níveis da
gerência são apresentadas e seu status é verificado nessa reunião. Partindo do
princípio que a alta administração apoia as iniciativas de BPM, se as ações
relacionadas a implementação de tecnologia da informação forem cobradas pela alta
gerência, a probabilidade de atrasar uma implementação de melhoria por
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responsabilidade (ou irresponsabilidade) da área de TI, será consideravelmente
menor.
A afirmação de que um plano de ação paralelo ao de implementação do BPM
deve ser elaborado exclusivamente para as atividades da TI, a fim de não
comprometer os prazos macro do projeto de implementação, obteve um índice alto de
rejeição. Discordaram da ideia, 28,3% dos respondentes. O índice de pessoas que
responderam que não concordam nem discordam também foi elevado, 15%.
Ainda assim, esta afirmação obteve o maior percentual de respostas na opção
concordo parcialmente, com 38,1% e concordo plenamente, 18,6%. Somando-se
estes fatores, afirma-se que apesar do alto número de rejeição, mais da metade dos
especialistas concordaram com a afirmação.
A bonificação dos gestores ligada aos indicadores voltados à implementação
do BPM obteve mais de três quartos de aprovação. Porém, quando se atribuiu valores,
a rejeição foi elevada. Mais especificadamente: implementar uma atividade dois
meses antes da data 120% da bonificação; implementar no mês estipulado como
prazo 100%, implementar atrasado 0%.
Esta sugestão foi a número um do gráfico discordo, com 33,7% dos
respondentes. Quase 20% dos especialistas afirmam que esta ideia não é aceitável.
Talvez o índice 0% de bonificação tenha sido um fator que desestimule os
gestores. Zero por cento é crítico demais. Possivelmente este valor pode ser
substituído por 50% ou qualquer outra medida que não faça com que a bonificação
seja extinta.
5.4.1.

Cinco maiores índices - Concordo Plenamente – Questões

consolidadas
A seguir será apresentado as cinco afirmações com maiores níveis de
aceitação. Estas ideias são consideradas consolidadas pois apresentaram um índice
alto de aprovação. Primeiramente apresenta-se um gráfico, após o gráfico há uma
tabela com a descrição completa da afirmação.
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Figura 63 - Cinco maiores índices - Concordo Plenamente
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Fonte: Elaborado pela autora.

Conforme mostra a Figura 63, a questão que mais obteve um percentual de
concordo plenamente, foi a afirmação de que a falta de apoio da alta administração é
um fato crítico que pode levar ao insucesso a implementação do BPM. Esta mesma
afirmação é colocada como o segundo FCS mais indicado pelos autores. Por este
motivo o apoio da alta administração será inserido no método como ponto prioritário
na implementação das melhorias em processos de negócio.
O desalinhamento estratégico e a falta de apoio executivo ao longo das etapas
de implementação são considerados barreiras para atingir o sucesso por 91,2% dos
respondentes. Esta é a segunda afirmação que mais obteve um percentual de
especialistas que concordaram plenamente.
Em terceiro lugar aparece a divulgação dos benefícios da implementação do
processo piloto, com 86,7% de aprovação. A quarta afirmação que mais obteve
percentual de respondentes concordando plenamente foi a responsabilidade dos
gestores em divulgar os objetivos e metas para a equipe. Com 85,8% de aprovação,
apareceu em quinto lugar, a afirmação número quinze que se refere a criação do
banco de dados de lição aprendida.
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Quadro 11 - Cinco maiores índices - Concordo Plenamente
Afirmações
16-A falta de apoio da alta administração é um fator crítico que pode levar ao

%
97,3%

insucesso.
25-O desalinhamento estratégico e a falta de apoio executivo ao longo das

91,2%

etapas de implementação são considerados barreiras para atingir o sucesso.
20-Os benefícios oriundos da implementação do BPM no processo piloto,

86,7%

deveriam ser fortemente divulgados para todos os níveis da organização,
com interesse de reduzir a resistência à mudança.
31-Os Gestores ou Donos do processo deveriam divulgar e esclarecer os

85,8%

objetivos e metas do processo para a equipe, bem como as consequências
do atingimento ou não delas.
15-Um banco de dados de lições aprendidas deveria ser alimentado durante

85,8%

todas as fases de implementação do BPM; com o intuito de reter um histórico
de ações de sucesso e de insucesso.
Fonte: Elaborado pela autora.

O Quadro 11 tem o objetivo de mostrar a afirmação completa, pois o gráfico
exibe apenas o seu resumo. O propósito é destacar as cinco primeiras questões que
mais obtiveram aprovação dos especialistas e por este motivo são questões
consideradas consolidadas.

5.4.2.

Cinco maiores índices - Concordo Parcialmente – Proposição de

melhorias
Esta seção aponta os cinco maiores índices de aceitação parcial, opção
concordo parcialmente. Assim como no item anterior, primeiramente apresenta-se um
gráfico, após o gráfico há uma tabela com a descrição completa da afirmação e por
fim as sugestões para refinamento do método.
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Figura 64 - Cinco maiores índices - Concordo Parcialmente
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Fonte: Elaborado pela autora.

De acordo com a Figura 64, dar autonomia ao usuário final para avançar a
implementação das melhorias foi a questão que mais obteve aprovação parcial.
Considera-se que a ideia é relativamente boa, porém uma análise particular deve ser
feita em cada caso, para contemplar a cultura com que cada empresa trabalha. A
autonomia foi aceita pelos especialistas, porém com ressalva.
A fim de corrigir esta estratégia, ao invés de dar autonomia ao usuário final para
que ele dê o aval para avançar a implementação, sugere-se que para ele seja
entregue um formulário de avaliação. Ou seja, ele não será o guia da implementação,
mas sua opinião será considerada. O formulário de avaliação do usuário final pode
alimentar o banco de dados de lições aprendidas, dessa maneira a equipe de
implementação poderá melhorar continuamente o seu método de gerir a mudança,
pois saberá quais são os maiores impactos percebidos pelos usuários finais.
A segunda afirmação mais aprovada parcialmente foi a bonificação dos
gestores ligada aos indicadores do BPM. Essa é a afirmação de número dezessete.
Uma melhoria no método pode ser afirmar que a bonificação dos gestores não seria
única e exclusivamente voltada à implementação das melhorias, mas sim uma
parcialidade da bonificação.
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A terceira afirmação corresponde a desativação gradativa do método antigo de
realizar as atividades. Com o objetivo de melhorar esta ação, sugere-se que o método
antigo seja desativado não gradativamente, porém que ele se mantenha ativo por um
período determinado e após isso seja desativado. Este período deve ser claro e
definido, como exemplo, sete dias. Após sete dias de implementação, todas as
atividades devem ser realizadas conforme as melhorias implementadas.
Deste modo, o usuário final não se sentirá inseguro e terá seu tempo de
adaptação respeitado. Porém, após o período estipulado fica claro que o novo
procedimento deva ser seguido.
Para corrigir a quarta afirmação, será adicionada a informação de que reuniões
diárias para correção de rota do indicador podem ser realizadas para aqueles
processos que possuírem indicadores com metas diárias. Pois, pode ter sido
entendido como reuniões inúteis, quando os processos possuírem indicadores apenas
mensais.
A afirmação de que um treinamento de BPM, ministrado por especialista, deveria
ser realizado para gestores e profissionais chave e posteriormente repassado para
todos os colaboradores da companhia, sem exceção, foi a quinta mais aceita
parcialmente. Logo, será refinada e substituída por: um treinamento de BPM,
ministrado por especialista, deveria ser realizado para gestores e profissionais chave
e posteriormente repassado os demais níveis de colaboradores da companhia. O
refinamento excluí a obrigatoriedade de repasse do treinamento para todos os
colaboradores “sem exceção”.
Com esta modificação a ideia fica mais aberta a ser explorada e cada
organização define quais os níveis que terão abrangência. O importante é que o
treinamento, não só para gestores, seja executado.

Quadro 12 - Cinco maiores índices - Concordo Parcialmente
Afirmações
9-Quando as atividades do usuário final estiverem em alteração
(implementação de melhorias), somente ele (o usuário final) pode dar
o aval para prosseguir com as ações; ou seja, somente após a
aprovação da fase A passe para a implementação da fase B, quem

%
51%
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Afirmações

%

autoriza é o usuário final, a fim de propor segurança e mitigar a
resistência à mudança.

17-A bonificação dos gestores deveria ser diretamente ligada aos

47%

indicadores voltados à implementação do BPM.
10-O método antigo de realizar a atividade deve ser desativado

47%

gradativamente.
28-Reuniões rápidas entre departamentos, deveriam ser feitas

43%

diariamente a fim de elencar ações de correção de rota de indicador.
2-Um treinamento de BPM, ministrado por especialista, deveria ser

42%

realizado para gestores e profissionais chave e posteriormente
repassado para todos os colaboradores da companhia, sem exceção.
Fonte: Elaborado pela autora.

O Quadro 12 tem o objetivo de identificar as afirmações na íntegra, pois o gráfico
mostra a afirmação apenas pela metade. O propósito é destacar as cinco primeiras
questões que mais obtiveram aprovação parcial dos especialistas.
5.4.3.

Cinco maiores índices - Não concordo nem discordo

Esta seção aponta os cinco maiores índices de respostas com indiferença,
opção não concordo nem discordo. Diferente das demais, a opção não concordo nem
discordo afirma que o especialista não se mostrou contra a afirmação, porém nem a
favor.
A análise das respostas oriundas do questionário será realizada pelos
extremos. Verifica-se quais ideias mais tiveram aprovação e quais ideias menos foram
aceitas, ou seja, as análises não contemplam níveis intermediários. Pois, neste caso,
julga-se que as ações, pelo ponto de vista dos especialistas, não prejudicam a
implementação, tampouco a favorecem. Por esta razão não há sugestões de
refinamento do método atrelado ao gráfico cinco maiores índices não concordo nem
discordo. Se, por ventura, tais ações aparecerem nos demais gráficos elas serão
analisadas e refinadas.
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Figura 65 - Cinco maiores índices - Não concordo nem discordo
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Fonte: Elaborado pela autora.

Como mostra a Figura 65, o evento denominado Dia “D” foi o que mais obteve
respostas neutras. Em segundo lugar aparece a bonificação do TI relacionado a
implementação de ferramentas. O simbolismo por meio de crachás e identificação
especial aparece em terceiro lugar. Em quarto, um plano de ação especial para as
atividades do TI e em último lugar a desativação gradativa do método antigo.

Quadro 13 - Cinco maiores índices - Não concordo nem discordo
Afirmações
6-Um evento, dia "D", com paralisação total da companhia faria com que o

%
22,1%

projeto de implementação do BPM obtivesse mais atenção e aceitação.
39-A bonificação da TI deve ser relacionada a implementação de ferramentas;

19,5%

como exemplo: implementar uma atividade dois meses antes da data 120%
da bonificação; implementar no mês estipulado como prazo 100%,
implementar atrasado 0%.
21-Algo simbólico (broche, camiseta, identificação diferenciada - crachá, etc.)
ligado as equipes de implementação deveria existir, para promover o
reconhecimento e influenciar o interesse dos demais em participar e se
aperfeiçoar na metodologia de BPM.

16,8%
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Afirmações

%

38-Um plano de ação paralelo ao de implementação do BPM deve ser

15,0%

elaborado exclusivamente para as atividades da TI, a fim de não comprometer
os prazos macro do projeto de implementação.
10-A método antigo de realizar a atividade deve ser desativado

13,3%

gradativamente.
Fonte: Elaborado pela autora.

O Quadro 13 tem o objetivo de identificar as afirmações na íntegra, pois o
gráfico mostra a afirmação apenas pela metade. O propósito é destacar as cinco
primeiras questões que mais apresentaram indiferença pelos avaliadores.
5.4.4.

Cinco maiores índices - Discordo parcialmente - Proposição de

melhorias
Esta seção aponta os cinco maiores índices de rejeição parcial, opção discordo
parcialmente. Primeiramente será apresentado um gráfico, após o gráfico há uma
tabela com a descrição completa da afirmação e por fim as sugestões para
refinamento do método.
Figura 66 - Cinco maiores índices – Discordo parcialmente
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Fonte: Elaborado pela autora.
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Segundo a Figura 66, a sugestão que mais obteve reprovação parcial foi dar
uma maior autonomia aos usuários finais, com 23,9% de respondentes. Essa
sugestão apareceu como número um do gráfico concordo parcialmente. Por este
motivo, a proposta de melhoria para esta ideia foi apresentada anteriormente.
A conectou a resistência radical com o desligamento do funcionário. Sugeriuse que caso segunda ideia que mais apresentou respostas no nível discordo
parcialmente foi aquela que inúmeras ações forem ineficazes para a alteração de
conduta de um resistente radical, ele deveria ser desligado da empresa; pois o
respeito à nova cultura organizacional é indispensável.
Era esperado que esta afirmação apresentasse pouca adesão, uma vez que
fatores humanos são manifestados. Devido a esta rejeição, optou-se por excluir esta
ação do artefato proposto.
A desativação do método antigo é a terceira ideia mais denegada parcialmente,
como também foi identificada como número três do gráfico concordo parcialmente.
Logo, a proposta de melhoria para esta questão foi mencionada na seção 5.4.2.
O item número quatro discordo parcialmente foi a afirmação de que o BPM é
uma ferramenta que sugere uma melhoria contínua, ou seja, não se recomenda que
o processo parta de um nível de maturidade muito baixo para um alto nível,
recomenda-se que esta mudança seja gradativa. A fim de sanar esta rejeição, esta
ideia será ligada apenas aos processos que possuem muita burocracia, ficando a
critério de cada implementação julgar o quanto o processo é burocrático.
Nesses casos mudanças radicais podem ser mal vistas. Dado que alterarão
drasticamente os procedimentos de execução de atividades. Por isso, será sugerido
que o caminho para altos níveis de maturidade seja gradual.
A quinta afirmação que mais obteve respostas no nível discordo parcialmente
foi a criação de um plano de ação paralelo ao de implementação do BPM
exclusivamente para as atividades da TI, a fim de não comprometer os prazos macro
do projeto de implementação. Para corrigir essa questão, será sugerido que o plano
de implementação de ferramentas de TI seja incluso no planejamento macro da
implementação do BPM.
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Quadro 14 - Cinco maiores índices – Discordo parcialmente
Afirmação
9-Quando as atividades do usuário final estiverem em alteração

%
23,9%

(implementação de melhorias), somente ele (o usuário final) pode dar
o aval para prosseguir com as ações; ou seja, somente após a
aprovação da fase A passe para a implementação da fase B, quem
autoriza é o usuário final, a fim de propor segurança e mitigar a
resistência à mudança.
24-Se inúmeras ações forem ineficazes para a alteração de conduta de

20,4%

um resistente radical, ele deveria ser desligado da empresa; pois o
respeito à nova cultura organizacional é indispensável.
10-A método antigo de realizar a atividade deve ser desativado

19,5%

gradativamente.
34-O BPM é uma ferramenta que sugere uma melhoria contínua, ou

18,6%

seja, não é recomendável que o processo parta de um nível de
maturidade muito baixo para um alto nível, recomenda-se que esta
mudança seja gradativa.
38-Um plano de ação paralelo ao de implementação do BPM deve ser

15,9%

elaborado exclusivamente para as atividades da TI, a fim de não
comprometer os prazos macro do projeto de implementação.
Fonte: Elaborado pela autora.

O Quadro 14 em o objetivo de identificar as afirmações por completo, pois o
gráfico mostra apenas sua metade. O propósito é destacar as cinco primeiras
questões que mais apresentaram rejeição parcial pelos especialistas.
5.4.5.

Cinco maiores índices - Discordo plenamente - Proposição de

melhorias
Esta seção apresenta as cinco ideias que mais obtiveram rejeição dos
especialistas. É possível afirmar que estas questões foram as que menos
apresentaram aprovação, pois em sua totalidade (as cinco afirmações) estão
presentes nos demais gráficos, exceto no gráfico de concordo plenamente,
obviamente.
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Figura 67 - Cinco maiores índices - Discordo Plenamente
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Fonte: Elaborado pela autora.

Conforme a Figura 67, o número um de rejeição do método foi a afirmação que
a bonificação da TI deve ser relacionada a implementação de ferramentas; como
exemplo: implementar uma atividade dois meses antes da data 120% da bonificação;
implementar no mês estipulado como prazo 100%, implementar atrasado 0%. Esta
também ocupa o segundo lugar das afirmações que mais indicaram indiferença.
Considera-se que esta medida 0% de bonificação tenha sido muito crítica e
desmotivadora. Logo, sugere-se que esta afirmação seja alterada para 120% de
bonificação antes da data estipulada (sem especificar o quanto adiantado), 100% na
data estipulada e 60% de bônus se a implementação for realizada pós o prazo. O valor
de 60% de bonificação, mesmo com a tarefa atrasada é válido, pois representa um
reconhecimento por tê-lo feito.
A afirmação de número seis é a número dois de rejeição e foi a número um do
gráfico de respostas indiferentes. Esta refere-se à realização do dia “D”. A ideia da
BPM week foi bem aceita pelos avaliadores, por este motivo as atividades que
alocadas no dia “D” serão transferidas para a BPM week e o dia “D” será excluído do
método.
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A terceira ideia que mais obteve respostas no nível discordo plenamente foi o
plano de ação específico da área de TI. Esta afirmação também aparece na quarta
posição de indiferença e na última posição do gráfico de discordância parcial. A
proposta para melhoria desta ideia está apresentada no item 5.4.4.
A quarta afirmação do gráfico de discordo plenamente também é a quarta
afirmação do item discordo parcialmente. A proposta de melhoria esta apresentada
no item 5.4.4.
A última afirmação refere-se à desativação do método antigo. Esta ideia
apareceu como terceira ideia mais denegada parcialmente, como também foi
identificada como número três do gráfico concordo parcialmente. A proposta de
melhoria para esta questão foi mencionada na seção 5.4.2.

Quadro 15 - Cinco maiores índices - Discordo Plenamente
Afirmação
39-A bonificação da TI deve ser relacionada a implementação de

%
20%

ferramentas; como exemplo: implementar uma atividade dois meses
antes da data 120% da bonificação; implementar no mês estipulado
como prazo 100%, implementar atrasado 0%.
6-Um evento, dia "D", com paralisação total da companhia faria com

13%

que o projeto de implementação do BPM obtivesse mais atenção e
aceitação.
38-Um plano de ação paralelo ao de implementação do BPM deve ser

12%

elaborado exclusivamente para as atividades da TI, a fim de não
comprometer os prazos macro do projeto de implementação.
34-O BPM é uma ferramenta que sugere uma melhoria contínua, ou

12%

seja, não é recomendável que o processo parta de um nível de
maturidade muito baixo para um alto nível, recomenda-se que esta
mudança seja gradativa.
10-A método antigo de realizar a atividade deve ser desativado

7%

gradativamente.
Fonte: Elaborado pela autora.

O Quadro 15 expõe a afirmação completa, o que no gráfico é possível visualizar
apenas parcialmente. O objetivo desta tabela é deixar em destaque as cinco maiores
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ideias que obtiveram rejeição dos especialistas. Pois ao analisá-las, os avaliadores
escolheram como resposta a opção discordo totalmente.
Figura 68 - Oito menores - Opções concordo
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Fonte: Elaborado pela autora.

Em continuação a análise, verificou-se qual o percentual de respostas na opção
concordo de cada uma das afirmações apresentadas no gráfico discordo plenamente
Figura 67. Pois, a afirmação número um de discordo plenamente exibe 20% de
rejeição, restam 80% na distribuição. Se, esses 80% estivessem no nível concordo
plenamente, a análise seria errônea. Logo, conforme exposto na Figura 68, alega-se
que a afirmação número 39, identificada como número um discordo plenamente,
também é a questão que menos obteve percentual de aprovação.
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A afirmação número 6 (Evento dia “D”) está na segunda posição do gráfico
discordo plenamente e também é a segunda afirmação que menos obteve aprovação
das opções concordo. Um plano de ação paralelo para as atividades de TI é a terceira
afirmação do gráfico discordo plenamente, como também a terceira afirmação menos
aprovada. A afirmação número 34, que relaciona a implementação do BPM de
maneira gradativa, aparece em quarto lugar no gráfico discordo plenamente e oitavo
lugar das opções concordo. A última afirmação, número 10, desativação do método
antigo, aparece em quinto lugar no gráfico discordo plenamente e em quarto lugar
como afirmação menos aprovada.
5.5. Análise da avaliação do método proposto – conteúdo qualitativo
Esta seção objetiva elencar algumas observações qualitativas oriundas de
respostas voluntárias dos avaliadores. Tais respostas foram recebidas por e-mail.
Alguns dos especialistas selecionados no primeiro grupo (aproximadamente
trinta) responderam ao e-mail enviado. Eles propuseram melhorias ao método,
expuseram interesse em conhecer os artigos selecionados pela RSL, solicitaram o
envio do método finalizado ou simplesmente parabenizaram a discente.
Diversos e-mails descreveram positivamente a escolha do tema. Obviamente
que se trata de avaliadores familiarizados com o assunto, toda via estas mesmas
pessoas afirmam que o trabalho de pesquisa agrega valor e é relevante para a
sociedade empresarial.
O avaliador renomeado A justificou a escolha em responder "concordo
parcialmente" por entender que a afirmação não traz todas as particularidades por se
tratar de uma pesquisa. Logo, as ideias propostas quando relacionadas com um
contexto mais amplo não retratam todas as variáveis que podem interferir em cada
caso. Porém, este mesmo avaliador parabeniza a discente pelo trabalho e clareza nas
exposições.
O avaliador B afirma que o trabalho de BPM no Brasil precisa enfrentar barreiras
como cultura e resistência à mudança. Este avaliador generaliza a afirmação para
outros motivos de implementação não relacionadas ao BPM, dizendo: “Creio até que
este não seja o motivo do insucesso somente de BPM. Enquanto o tripé Processos,
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Pessoas e Tecnologia não estiver estável, o insucesso de qualquer iniciativa estará
comprometido”.
O avaliador C afirma que o propósito do BPM é trazer a evolução racional e
sustentabilidade para as instituições. Bem como promover inter-relacionamentos de
atividades, disseminar conceitos multidisciplinares, pessoas, tecnologias e seus
impactos diretos e indiretos sobre os resultados, sobretudo, aqueles percebidos pelos
clientes.
Outro avaliador, denominado D, salienta que nos dias atuais outro aspecto deve
ser levado em consideração ao indicar FCS para a implementação do BPM: a busca
por novos negócios dentro da empresa, muitas vezes por questão de sobrevivência.
Este avaliador declara que esta necessidade de manter o negócio ativo fazendo uma
transição de estratégia dificulta a estabilização da cultura de BPM em uma
organização.
Foi sugerido, pelo avaliador E, que o termo “deve” seja substituído por outro
que demonstre menos obrigatoriedade. Esta sugestão será levada em consideração
na formulação do método refinado.
Outro avaliador, renomeado F, sentiu falta da etapa crítica Planejamento. Este
considera que o planejamento essencialmente mereceria destaque. A falta de
planejamento pode ser um FCS, de acordo com o avaliador F, pois:
a) É necessário analisar um melhor momento, por parte da empresa, para
realizar o projeto;
b) Não se deve executar muitos projetos estratégicos simultaneamente, pois
gera muita concorrência de agenda, conflito de interesses e principalmente
o desgaste pessoal;
c) A falta de planejamento gera frustação quanto a expectativa e a realidade
da qualidade esperada.
O avaliador G, cita o subdimensionamento do esforço de levantamento
(complexidade do projeto) como um FCS. Quando o processo possui baixa
maturidade as informações apresentam-se de maneira tácita, ou seja, concentradas
nas pessoas; isso dificulta o trabalho de coleta de informações e sua qualidade. Este
avaliador afirma que o grande risco está no levantamento mal feito, resultando em
retrabalho e atraso na implementação do projeto.
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Outro avaliador, E, salienta que quanto mais alta a hierarquia, mais difícil é a
participação ativa na implementação. A premissa para o sucesso é a participação dos
envolvidos nas atividades do projeto. Nos termos desse mesmo avaliador, E, é
necessário criar um programa que motive os envolvidos e favoreça a implementação.
O especialista F, evidencia a importância de um canal definido de comunicação,
a fim de compartilhar informações e dar acesso aos colaboradores para as atividades
que compõe o projeto. O avaliador G, defende que os resistentes devem ser
acompanhados: “é necessário administrar egos e interesses particulares dos
antagonistas”. Por fim, o especialista denominado H, afirma que a gestão da mudança
deveria acompanhar não só a implantação do projeto de melhorias, como também o
início do projeto para assegurar a estabilidade dos impactos.
5.6. Análise de desempenho da avaliação – Índice Fleiss Kappa
Para verificar o índice de concordância entre os avaliadores, adotou-se o índice
estatístico denominado Fleiss Kappa. O índice Kappa originou-se na década de 60
proposto por Jacob Cohen, porém o índice Cohen Kappa mede apenas a
concordância entre um par de avaliadores. (FONSECA; SILVA, 2007). Para casos em
que existam mais de dois avaliadores utiliza-se o índice Fleiss Kappa, desenvolvido
por Joseph Fleiss. (FLEISS, 1981). No caso desta monografia são cento e treze
avaliadores selecionados, logo, o índice indicado é o Fleiss Kappa.
Conforme Landis e Koch (1977) se houver total concordância entre os
avaliadores o índice Kappa (k) é igual a um e se não houver acordo o k é menor ou
igual a zero. Fragmentando esta classificação, Light (1971) afirma que para valores
de k<0 existe uma concordância pobre entre os respondentes, para 0,01 ≤ k ≤ 0,20
existe uma concordância leve, para 0,21≤ k ≤ 0,40 há uma concordância razoável, de
0,41≤ k ≤ 0,60 há uma concordância moderada, de 0,61≤ k ≤ 0,80 há uma
concordância substancial e por fim de 0,81≤ k ≤ 1 uma concordância quase perfeita.
Para analisar a concordância dos avaliadores, os dados foram salvos em planilha
Excel no formato csv e posteriormente submetidos a um programa nominado “R”,
disponível gratuitamente no endereço https://cran.r-project.org/. No R, raters são os
avaliadores e subjects são as questões. O resultado está exposto na figura abaixo.
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Figura 69 - Resultado do índice Fleiss Kappa

Fonte: Imagem capturada do programa “R”.

A Figura 69 apresenta o nível de concordância entre os avaliadores que
responderam à pesquisa. Os subjects são as quarenta e duas afirmações que
compuseram o questionário e os cento e treze raters são os avaliadores selecionados.
O resultado do índice Fleiss Kappa foi de 0,116. Este valor, conforme Light (1971),
significa que houve uma leve concordância entre os respondentes.
Antes de realizar a avaliação, especificou-se que o índice Fleiss Kappa aceitável
era o valor de 0,41, que significa uma concordância moderada. Porém este não foi o
resultado encontrado na análise. A fim de entender o motivo pelo qual o resultado não
foi o esperado, alguns testes foram feitos no programa “”R”.
Tabela 3 - Simulação 1 - "R"
R1
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4

R2
4
5
5
5
5
5
5
4
4
4

R3
5
5
5
1
5
5
5
4
4
4

R4
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4

R5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4

Fonte: Elaborado pela autora.

A Tabela 4 apresenta dados fictícios criados apenas para simular uma quase
perfeita concordância. São cinco avaliadores/raters (coluna R1 ao R5) e dez questões
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(linhas). Os números correspondem as escalas (5-Concordo Plenamente, 4-Concordo
Parcialmente, assim por diante). A tabela indica que houve apenas duas ocasiões em
que o avaliador dois e o três demonstraram uma opinião diferente. Para este caso o
índice Fleiss Kappa calculado pelo software “R” foi k=0,82.

Tabela 4 - Simulação 2 - "R"

R1
5
5
5
5
5
5
1
4
4
5

R2
4
5
5
5
5
5
5
4
2
4

R3
5
3
2
1
5
5
5
4
4
4

R4
5
5
5
5
5
2
5
3
4
4

R5
5
5
5
5
3
5
5
4
4
4

Fonte: Elaborado pela autora.

Na Tabela 4 uma segunda simulação é realizada, em cada questão pelo menos
um avaliador apresentou uma opinião diferente. Mesmo que os outros quatro tenham
apresentado a mesma opinião, o índice Fleiss Kappa cai bruscamente para 0,31.
Um outro teste realizado comprovou que o índice Fleiss Kappa não diferencia o
grau entre as respostas, ou seja, se um respondente indicou que concorda
plenamente e outro respondeu que discorda plenamente seria o mesmo que a
comparação entre concordo plenamente e indiferente. A análise não leva em
consideração a categoria das respostas, apenas se elas são iguais ou diferentes.
Apesar de 100% das afirmações o percentual concordo foi maior que o
percentual discordo, existiu heterogeneidade entre os cento e treze respondentes.
Pois, a opinião dos especialistas foi baseada no conhecimento tácito de cada um e
em suas experiências, a afirmação apresentada foi julgada por dados e fatos
completamente distintos.
Logo, conclui-se que o índice Fleiss Kappa apresentou uma leve concordância
entre os respondentes pois a pesquisa solicitou um julgamento com base na opinião
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de cada um e não uma análise fundamentada em fatos e dados. Quando se trata de
opinião, num grande número de pessoas, obviamente que esta será distinta e
divergente.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho de conclusão de curso teve como objetivo geral propor,
desenvolver e avaliar um artefato (novo método) capaz de auxiliar a etapa de
implementação das melhorias em processos de negócio. Para atingir o objetivo geral,
objetivos específicos foram definidos.
A escolha do tema é considerada uma contribuição, pois dissemina conteúdo
relativo ao BPM. Quanto mais propagar o conhecimento no meio acadêmico e no meio
empresarial, mais chances obtém-se de instigar a curiosidade de gestores (e futuros
gestores) sobre o assunto. É relevante multiplicar informações que evidenciem os
benefícios do BPM e da migração para a gestão voltada a processos de negócio.
Afirma-se que a construção do referencial teórico a partir de uma revisão
sistemática da literatura (RSL), sobre a temática do Business Process Management,
foi uma contribuição para a base de dados bibliográfica. Assim como a identificação
da inexistência de um método pronto e ideal para a implementação de melhorias em
processos de negócio.
Realizou-se uma síntese dos fatores críticos mais citados por diferentes autores
de doze países distintos. Esta síntese pode ser utilizada como base para novas
pesquisas, como pode ser utilizada também para equipes de implementação que não
queiram seguir o método proposto mas queiram saber quais os principais problemas
enfrentados em uma implementação da gestão por processos de negócio.
A literatura possui um vasto conteúdo relativo ao BPM, porém é incipiente o
estudo aprofundado na etapa de implementação das melhorias. Está foi a etapa
considerada mais crítica pelos respondentes da pesquisa que avaliaram o método.
Desenvolver, avaliar e refinar o método é, sem dúvida, a maior contribuição
proposta por essa monografia. Seguir uma sequência de passos lógicos e
estruturados aumenta a probabilidade de se obter sucesso. O método proposto foi
composto por sugestões de ações corretivas e preventivas, atividades e ferramentas,
com o objetivo de evitar que os fatores críticos de sucesso influenciem a etapa de
implementação das melhorias em processos de negócio.
Na avaliação, noventa e sete por cento das ações propostas foram aprovadas
por mais de cinquenta por cento dos avaliadores. Aquelas com menor índice de
aprovação foram melhoradas, gerando um método refinado e finalizado. Após a
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avaliação dos especialistas selecionados, o método foi desenvolvido no Software
Bizagi, em notação BPMN, a fim de facilitar o uso e entendimento dos usuários.
Por fim, conclui-se que este trabalho contribui para a academia e para as
organizações. Respondendo à questão de pesquisa, afirma-se que foi possível
construir um método que auxilie a etapa de implementação das melhorias em
processos de negócio, para a construção eficaz, os objetivos gerais e específicos
foram concluídos com êxito. Esta monografia pode ser utilizada como base para
outras iniciativas de pesquisa que possua o mesmo tema abordado.
6.1. Facilidades e Dificuldades
A principal facilidade identificada foi o amplo retorno das buscas oriundas da
revisão sistemática da literatura. Existem muitas pesquisas relacionadas ao BPM nas
bases de dados científicas. Este fato também se relaciona com uma dificuldade:
selecionar os documentos com maior valor de contribuição relacionado ao tema. Um
tempo maior foi dispendido na seleção dos artigos, a fim de filtra-los com rigor.
A utilização da notação de BPMN (Business Process Model and Notation) foi
uma dificuldade encontrada, pois a pesquisadora não possuía domínio sobre a
ferramenta. A utilização desta notação em nenhum momento foi obrigatória, porém,
de acordo com a ABPMP, a BPMN é a mais utilizada por empresas que possuem sua
gestão voltada a processos de negócio. Este foi o fator que motivou a definição da
notação e por meio de treinamento externo, pela Iprocess Education, e tutoriais na
internet, foi possível desenhar o método no software Bizagi.
A proposição das ações é vista como uma facilidade encontrada. A experiência
tácita da pesquisadora possibilitou sugerir ações de ferramentas com vasta utilização
em empresas automotivas. Empresas do ramo automotivo possuem controles
rigorosos de processos. A formação em Engenharia de Produção também auxiliou
nesta etapa, uma vez que o curso de Engenharia de Produção é muito amplo com
abrangência de ensino em todos os processos que permeiam uma organização.
6.2. Limitações
Esta seção apresenta quais são as limitações identificadas na monografia. A
primeira delas refere-se ao fato deste método não ter sido aplicado empiricamente.
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A segunda limitação do trabalho está vinculada a maturidade dos processos,
ou seja, é limitação do método não identificar quais ações são aconselháveis de
acordo com a maturidade do processo e da empresa. Para sanar essa restrição,
afirma-se que o critério e a escolha de quais ações executar, fica sob responsabilidade
da equipe executante. Nem sempre as ideias identificadas na bibliografia são factíveis
com a realidade da organização. Porém, ressalta-se que para evitar que todos os FCS
citados pelos autores não influenciem negativamente a implementação, o método
deve ser seguido de ponta a ponta.
6.3. Oportunidade de trabalhos futuros
Como primeira sugestão, indica-se que este método seja aplicado e validado
para implementação de melhorias em processos de negócio, como também para
implementações de quaisquer melhorias relacionadas a gestão da mudança. Essa
ação poderá aperfeiçoar o método proposto e verificar sua aplicação generalizada.
O método de trabalho descrito pode ser utilizado como referência para outras
pesquisas que objetivam a criação de artefatos, como também a revisão bibliográfica
e a análise dos dados podem ser usadas como consulta para pesquisadores que
possuem linha semelhante de pesquisa. Sugere-se também que o método seja
utilizado como base para proposição de novos artefatos relacionados com a gestão
da mudança.
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MÉTODO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS EM PROCESSOS DE
NEGÓCIO

Para colocar em prática as ações que compõe o método, considera-se como prérequisito que todas as etapas anteriores, a elaboração das melhorias, tenham sido
realizadas. Assim como considera-se que exista fluxogramas, procedimentos e
instruções de trabalho documentados, aprovados e oficializados.
Outra condição necessária para a implementação das melhorias é que uma
equipe multifuncional, incluindo a alta administração e a área de TI, esteja montada e
com definição clara de responsabilidades relativas a implementação do projeto. Além
da equipe, deve existir um budget estabelecido.
Considera-se também como pré-requisito, para a implementação de melhorias
nos processos de negócio, a existência de pessoas chave de cada processo (Process
Analysts and Process Workers), como também a definição do dono de cada processo
(Process Owners). Bem como um planejamento, gestão de projetos, com um Tactical
Implementation Plan (TIP) detalhado e que inclua a área de TI.
Sugere-se que a ordem de implementação das melhorias deva ser do processo
menos crítico para o processo mais crítico. Em casos de burocracia excessiva,
recomenda-se que a mudança seja gradual, ou seja, o BPM é uma ferramenta que
sugere uma melhoria contínua, não é recomendável que um processo muito
burocrático parta de um nível de maturidade baixo para um alto nível de maturidade.
O macroprocesso gerir a mudança será apresentado a seguir. Ele foi
desenhado no Bizagi e está dividido em seis subprocessos, são eles: preparação e
capacitação,

implementação

das

melhorias,

treinamento,

comportamental, monitoramento e melhoria contínua.

acompanhamento
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1. MACROPROCESSO GERIR A MUDANÇA
Para seguir as etapas que compõe o método é requisito obrigatório que exista o apoio da alta administração.
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1.1 Subprocesso Preparação e Capacitação

198

1.1.1 Subprocesso Preparação e Capacitação: detalhamento das atividades

As ações do subprocesso Preparação e Capacitação objetivam que o usuário
final (end-user) passe a compreender a metodologia do BPM (o que Business Process
Management significa). Como também, saber quais as expectativas da empresa com
a implementação do BPM e conhecer os prazos estipulados pela gestão do projeto.
Primeiramente, um treinamento completo de BPM, que contemple conteúdos
desde níveis estratégicos até níveis operacionais, poderia ser ministrado por
profissional externo. Este treinamento objetiva alinhar o conhecimento dos gestores e
dos profissionais chave selecionados pela companhia como membros responsáveis
pela implementação do BPM. Posteriormente, este treinamento poderia ser
disseminado aos demais níveis de colaboradores da companhia.
Um profissional que tenha certificação internacional (CBPP) de BPM ou um
coaching poderia ser contratado pela companhia para participar das primeiras
implementações. O papel do coaching não é o mesmo de um consultor, mas sim
auxiliar a empresa a desenvolver e motivar os profissionais para atingir os objetivos e
metas do projeto.
Algum benefício simbólico ligado as equipes de implementação poderia ser
criado a fim de promover o reconhecimento. Essa ação fará com que os demais
funcionários queiram participar e ter conhecimento em BPM. Trata-se de algo simples
como um broche, camisetas, kit de material de escritório, canetas, identificação
diferenciada (crachá), etc.
Um Workshop de Processos e um Team Building poderia ser conduzido antes
de iniciar as etapas de modificação das atividades (implementação). O workshop
objetiva que os colaboradores conheçam um pouco mais quais as atividades que
fazem parte da rotina dos fornecedores e clientes internos. O team building cria um
ambiente menos tenso, mais favorável, gera um espírito de equipe e reflete-se em
uma

melhor

compreensão

dos

aspectos

humanos,

interdepartamental e melhor desempenho no trabalho.

melhor

comunicação
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1.2 Subprocesso Implementação das melhorias
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Reuniões diárias de avaliação

Reuniões semanais de avaliação

Avaliação de tarefas bloqueadas
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1.2.1 Subprocesso Implementação das melhorias: detalhamento das atividades

Os procedimentos, instruções de trabalho e fluxo de ações e responsabilidades
poderia ser entregue aos usuários finais antecipadamente para que seja possível o
entendimento prévio da mudança. Esta documentação será uma ferramenta
primordial para a implementação das melhorias.
Reuniões diárias poderiam ser conduzidas pela equipe de implementação para
avaliar o progresso das ações do tatical implementation plan, sendo necessário a
identificação de roadblocks (barreiras) bem como ações corretivas para eliminá-las.
Reuniões semanais terão a presença dos gestores junto a equipe de implementação.
Os bloqueios que a equipes de implementação não tenham conseguido superar,
devem ser escalonadas para a equipe de gestão (Scalation Process).
Reuniões mensais serão realizadas pelos gestores com a alta administração, a
fim de acompanhar o desenvolvimento das atividades. Os bloqueios que a equipe de
gestão não tenha conseguido superar, devem ser escalonadas para a equipe da alta
administração (Scalation Process).
É aconselhável que o processo anterior se mantenha ativo por um período
determinado e após isso seja desativado. Este período deve ser claro e definido, como
exemplo, sete dias. Após sete dias de implementação, todas as atividades devem ser
realizadas conforme as melhorias implementadas.
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1.3 Subprocesso Treinamento
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1.3.1 Subprocesso Treinamento: detalhamento das atividades

As ações identificadas visam fazer com que o profissional se sinta seguro, como
também parte da mudança. Desse modo as ações objetivam desenvolver o interesse
e instigar o colaborador a participar ativamente desta nova cultura. Diante dos
problemas diários encontrados pelas equipes, treinamentos mais específicos
poderiam ser realizados para fortalecer as fraquezas dos usuários finais.
É adequado que Gates de passagem de fase sejam criados, somente após a
aprovação da fase A passe para a implementação da fase B, quem faz esse
consentimento é o analista de processo responsável pela implementação das
melhorias. Um banco de dados de lições aprendidas (lessons learned) deve ser criado
pela equipe durante as fases de implementação do BPM. Com o intuito de reter um
histórico de ações de sucesso e de insucesso. Ao criar esse banco de dados, essas
informações ficarão disponíveis na empresa para possíveis consultas em
implementações posteriores.
Ao usuário final poderia ser entregue um formulário de avaliação. Ou seja, ele
não será o guia da implementação, mas sua opinião será considerada. O formulário
de avaliação do usuário final pode alimentar o banco de dados de lições aprendidas,
dessa maneira a equipe de implementação poderá melhorar continuamente o seu
método de gerir a mudança, pois saberá quais são os maiores impactos percebidos
pelos usuários finais.
Todos os benefícios da implementação do BPM no processo piloto, qualitativos
e quantitativos, poderiam ser apresentados e ressaltados por meios visuais e
auditivos. Via reuniões departamentais, e-mails, outdoor interno, quadros de aviso,
etc.
Para a falta de conhecimento nas ferramentas da TI, salienta-se que apenas
programas de treinamento e nivelamento do colaborador nas novas ferramentas
existentes será eficaz. É necessário integrar ao plano de desenvolvimento de recursos
humanos capacitação relativa as novas ferramentas da TI.
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1.4 Subprocesso Acompanhamento Comportamental
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1.4.1 Subprocesso Acompanhamento comportamental: detalhamento das
atividades

Os resistentes radicais deveriam ser identificados. Os superiores diretos devem
conduzir conversas francas com esses colaboradores, para reforçar a importância que
este colaborador tem para a empresa, para o processo e para o projeto. Os benefícios
da implementação do BPM, de trabalhar com alto valor agregado e com visão no
cliente devem ser salientados.
Em caso de o colaborador persistir resistente, após a interferência do gestor, está
informação deve ser escalonada para a área de recursos humanos. Os colaboradores
da área de recursos humanos têm a missão de desenvolver este funcionário resistente
e integrá-lo a cultura da companhia.
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1.5 Subprocesso Monitoramento
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1.5.1 Subprocesso Monitoramento: detalhamento das atividades

As ações sugeridas neste item objetivam fazer com que a alta administração e os
gestores estejam diretamente ligados e comprometidos com o sucesso da
implementação. Tais ações fazem a ligação dos planos estratégicos e táticos aos
programas de bonificação com intenção de manter a motivação dos altos níveis
administrativos.
Relacionadas ao usuário final, estas ações tem o propósito de garantir que ele
tenha conhecimento dos indicadores do macroprocesso e do processo. A ele, o
usuário final, são atrelados indicadores individuais a fim de comprometê-lo com a
implementação e fazê-lo compreender como a sua atividade afeta nos resultados da
empresa e na satisfação do cliente final.
Sugere-se que uma parcela da bonificação dos gestores seja diretamente ligada
aos indicadores voltados ao Business Process Management, sendo tais indicadores
SMART. S - Specifc (Específico), M — Measurable (Mensurável), A — Attainable
(Atingível), R — Relevant (Relevante) e T — Time-Bound (Temporizável). É um fator
motivacional fazer a relação do atingimento de metas voltado diretamente a
bonificação.
A reunião mensal da alta administração com os gestores poderia servir também
para monitoramento dos indicadores (Balanced Scorecard) de implementação com
planos de ação estabelecido quando necessário, compreendendo datas e
responsáveis. É importante que o nome do responsável pela ação deve estar
diretamente ligado a gestão e não aos seus subordinados. Uma vez que a
responsabilidade perante um indicador fora da meta é exclusivamente do gestor.
Uma gestão visual deve ser implementada a fim de que todos possam ter
conhecimento e fácil acesso aos indicadores. Balanced Scorecard BSC com gestão à
vista. Quadros com indicadores macro poderiam ser expostos nos ambientes em
comum. Quadros com indicadores dos processos poderiam estar expostos em cada
área/departamento; este quadro deve possuir espaço para preenchimento das ações
de correção com responsáveis e prazo.
Nos locais onde estão os quadros de gestão visual poderiam ser conduzidas
reuniões diárias rápidas – aproximadamente 15 minutos - (Shop floor management,
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Fast Response, QRQC Quick Response to Quality Control). A fim de elencar ações
de correção de rota do indicador, com prazo e responsável
Indicadores poderiam ser relacionados ao Programa de Participação nos
Resultados (PPR ou PLR). Os gestores têm a responsabilidade de divulgar e
esclarecer os objetivos e metas do processo, bem como as consequências do
atingimento ou não delas. Através de reuniões periódicas com suas equipes.
Uma avaliação de feedback semestral de desempenho individual deveria
acontecer a fim de corrigir as rotas. Uma avaliação anual (360 graus) de colegiado
avalia o comportamento e relacionamento do usuário final com os processos de
interface. Nesta reunião também é discutido e analisado o resultado final do
atingimento da meta e a partir disso define-se as possibilidades (aumento da
probabilidade) de promoção, aumento salarial por mérito, necessidade de treinamento
ou ainda desligamento.
A gestão da TI deve participar ativamente deste fluxo, assim como os demais
gestores. Para estes (área de TI), sugere-se que a bonificação possa ser relacionada
(parcialmente) a implementação de ferramentas. Como exemplo: implementar uma
atividade dois meses antes da data 120% da bonificação; implementar no mês
estipulado como prazo 100%, implementar atrasado 60%. O valor de 60% de
bonificação, mesmo com a tarefa atrasada é válido, pois representa um
reconhecimento por tê-lo feito. Esse plano deve ser controlado nas reuniões mensais
com a alta administração, com o objetivo de manter em dia todas as atividades que
dependem da área de TI para que estas não sejam motivo de atraso ou insucesso do
projeto de implementação das melhorias de BPM.
É considerado boa prática da área de TI disponibilizar o BSC na tela inicial dos
computadores. Facilitar acesso para visualizar avaliações individuais de colegiado,
como também dos objetivos e metas e disponibilizar fluxos, procedimentos e
instruções de trabalho de modo digital e com fácil acesso.
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1.6 Subprocesso Melhoria contínua
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1.6.1 Subprocesso Melhoria Contínua: detalhamento das atividades

No primeiro ano (ou primeiros seis meses) pós implementação das melhorias,
uma auditoria escalonada pode ser conduzida. Um check list deve ser elaborado, este
deve conter itens relacionados com as novas atividades que foram implementadas, a
fim de verificar a sua correta realização. A auditoria escalonada funciona da seguinte
maneira: O mesmo check list é utilizado, porém diferentes auditores são selecionados.
Diariamente o usuário final realiza uma self-audit, semanalmente o seu superior
direto realiza a auditoria e mensalmente o owner do processo é escalonado para
também realizar a mesma auditoria. Essa ação coloca a alta administração em contato
com o usuário final e demonstra mais seriedade na importância da execução correta
das atividades.
Auditorias de processo anuais poderiam ser conduzidas a fim de verificar a
conformidade com os requisitos pré-estabelecidos, verificar se os procedimentos
documentados estão atualizados e estão sendo cumpridos. As auditorias visam a
existência de uma revisitação no processo, como também uma melhoria contínua.
Para estimular a melhoria contínua na companhia, um programa de ideias
poderia ser criado. Equipes com times multifuncionais deveriam ser formadas com o
intuito de sugerir ideias de melhorias para a organização.
As ideias podem ser divididas em mensuráveis (possuem saving) ou não
mensuráveis. Os colaboradores devem propor as ideias ao setor responsável pelo
programa. O time que obtiver aprovação em uma ideia mensurável, ganha
diretamente um percentual desse saving. O time que obtiver aprovação em cada três
(ou mais) ideias não mensuráveis, ganha um cartão de sorteio para um brinde
disponibilizado pela companhia sorteado em evento pré-estabelecido, como o
aniversário da empresa, por exemplo.
Após a implementação das melhorias uma BPM week poderia ser criada (lúdico
+ profissional – impactar a mudança), a fim de demonstrar a importância que a
empresa dá para a atividade. Uma rotatividade de palestras poderia apresentar os
programas como: desdobramento de metas, objetivos individuas, programa de ideias,
etc. A BPM Week anual pode dar continuidade ao reforço da importância dos
benefícios do BPM para a organização.
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