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RESUMO- Gerenciamento de Processos de Negócios ou Business Process Management (BPM) é o 

termo usado para encapsular uma abordagem baseada em processos para atingir a eficiência 
operacional da empresa. A justificativa para este estudo compete na necessidade de compreender que o 
gerenciamento de processos de negócios ajuda as organizações ao fornecer benefícios reais, como 
Automação de Procedimentos e Processos Padrão, Capacidade de Visualizar, Simular e Solucionar 
Processos de Negócios, Alterar Regras de Negócios e Processos sem Impactar Aplicativos Subjacentes, 
gerenciar e Monitorar o Desempenho de Operações e Pessoal. Quais são os fatores que influenciam o 
sucesso de implementação de BPM numa organização? O objetivo geral deste estudo é apresentar os 
fatores de sucesso que foram explorados através de meta-síntese qualitativa baseada em estudos 
anteriores. Com os seguintes objetivos específicos: Apresentar conceitos relacionados ao tema; 
compreender o método de pesquisa de meta-síntese qualitativa; e identificar o modelo de sucesso para 
implementação de BPM. Hipoteticamente, BPM atualmente está sendo visto como a melhor maneira de 
facilitar as melhorias no processo. O estudo é uma revisão bibliográfica. Os desafios da implementação 
do BPM têm sido amplamente citados na literatura, mas a pesquisa sobre os fatores críticos para o 
sucesso inicial e contínuo da implementação do BPM é rara e fragmentada. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gerenciamento. Processos. Negócios. BPM. Organização.  
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1- INTRODUÇÃO 

 

Em qualquer atividade ou empreendimento comercial, é crucial que a eficiência 

operacional seja mantida em níveis suficientemente altos. Business Process 

Management (BPM) é o termo usado para encapsular uma abordagem baseada em 

processos para atingir a eficiência operacional da empresa. De fato, o BPM nos últimos 

anos tornou-se a principal prioridade nas organizações que querem sobreviver aos 

atuais mercados competitivos. 

A justificativa para este estudo compete na necessidade de compreender que o 

gerenciamento de processos de negócios ajuda as organizações ao fornecer benefícios 

reais, como Automação de Procedimentos e Processos Padrão, Capacidade de 

Visualizar, Simular e Solucionar Processos de Negócios, Alterar Regras de Negócios e 

Processos sem Impactar Aplicativos Subjacentes, Gerenciar e Monitorar o 

Desempenho de Operações e Pessoal. 

Assim, no contexto desta pesquisa, surge uma problemática, pois o BPM 

atualmente está sendo visto como a melhor maneira de facilitar as melhorias no 

processo. Como esse conceito é principalmente um assunto multidisciplinar, o sucesso 

na implementação exige a consideração de vários fatores. Quais são os fatores que 

influenciam o sucesso de implementação de BPM numa organização? 

O objetivo geral deste estudo é apresentar os fatores de sucesso que foram 

explorados através de meta-síntese qualitativa baseada em estudos anteriores. Com os 

seguintes objetivos específicos: Apresentar conceitos relacionados ao tema; 

compreender o método de pesquisa de meta-síntese qualitativa; e identificar o modelo 

de sucesso para implementação de BPM. 

Hipoteticamente, BPM atualmente está sendo visto como a melhor maneira de 

facilitar as melhorias no processo. Como esse conceito é principalmente um assunto 

multidisciplinar, o sucesso na implementação exige a consideração de vários fatores 

que serão apresentados. 

O estudo é uma revisão bibliográfica. Esta pesquisa do ponto de vista de sua 

natureza é classificada como Básica, onde o estudo gera conhecimentos novos e úteis 

para o acrescentamento da ciência sem uma aplicação prática prevista. Onde envolve 

verdades e interesses comuns (GIL, 2008). Já do ponto de vista da forma de enfoque 



 
 

do problema ela pode ser considerada Qualitativa, onde se considera que há uma 

relação eficaz entre o mundo real e o seu sujeito, ou seja, um vínculo inseparável entre 

o mundo objetivo e subjetivo do sujeito que não pode ser explanado em algarismos 

(GIL, 2008). 

 

 

2- DESENVOLVIMENTO 

 

Um processo de negócios é o conjunto completo e dinamicamente coordenado 

de atividades colaborativas e transacionais que agregam valor aos clientes (GRUHN e 

LAUE, 2009). O gerenciamento de processos de negócios inclui conceitos, métodos e 

técnicas para suportar o design, a administração, a configuração, a promulgação e a 

análise de processos de negócios. A base do gerenciamento de processos de negócios 

é a representação explícita dos processos de negócios com suas atividades e as 

restrições de execução entre eles (GRUHN e LAUE, 2009). 

Business Process Management Systems é um conjunto de aplicativos de 

software que permitem a modelagem, execução, monitoramento técnico e operacional 

e representação de usuários de processos e regras de negócios, com base na 

integração de funcionalidades de sistemas de informações existentes e novas 

orquestradas e integrado via serviços (WEBER, 2008). 

Os sistemas de gerenciamento de processos de negócios são baseados em 

desenvolvimentos no domínio empresarial e de TI. Primeiro, duas grandes tendências 

de negócios relacionadas ao BPM são o Gerenciamento de Qualidade Total (TQM), a 

Reengenharia de Processos de Negócios (BPR) que também estão intimamente 

relacionadas à Arquitetura Orientada a Serviços (GRUHN e LAUE, 2009).  

Segundo, pode-se identificar um aumento na implementação e no uso de novos 

tipos de sistemas de informação, como sistemas Enterprise Resource Planning (ERP), 

sistemas Workflow Management (WFM), Enterprise Application Integration (EAI), 

sistemas avançados de planejamento e assim por diante. O que começou como a 

automação dos processos internos de uma empresa agora se tornou digitalização de 

cadeias de suprimentos (GRUHN e LAUE, 2009). Para entender efetivamente as 

terminologias e os recursos do BPM, deve-se partir de uma avaliação do ciclo de vida 



 
 

do BPM. Existem muitas visões do ciclo de vida genérico do BPM, mas neste trabalho 

será adotado o de Van der Aaslt (et al., 2015). Conforme pode ser visto na figura 1, o 

ciclo de vida do BPM consiste em: design de processo ou projeto de processo, 

configuração do sistema, promulgação do processo ou encadeamento de processo e 

diagnóstico. 

 

Figura 1: O Ciclo de vida do BPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Fonte: Aaslt et al., 2015. 

 

 Design de processo ou projeto de processo: Neste estágio, os processos de 

negócios baseados em fax ou em papel são modelados eletronicamente em BPMS. 

Padrões gráficos são dominantes nesse estágio. 

 Configuração do sistema: Este estágio configura o BPMS e a infraestrutura do 

sistema subjacente (por exemplo, sincronização de funções e organogramas das 

contas do funcionário no diretório ativo da empresa). Essa etapa é difícil de padronizar 

devido às diferentes arquiteturas de TI de diferentes empreendimentos. 

 Promulgação do processo ou encadeamento de processo: Processos de 

negócios modelados eletronicamente são implantados em mecanismos BPMS. 

Padrões de execução dominam esse estágio. 

 Diagnóstico: Com ferramentas de análise e monitoramento apropriadas, o 

analista de BPM pode identificar e melhorar gargalos e possíveis brechas fraudulentas 



 
 

nos processos de negócios. As ferramentas para fazer isso são incorporadas nos 

padrões de diagnóstico (AALST et al., 2015). 

 

Figura 2: Estrutura de implementação do BPMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aaslt et al., 2015. 

 

Conforme pode ser visto na figura 2, a estrutura de implementação do BPMS 

mostra os aspectos mais importantes que devem fazer parte de uma metodologia de 

implementação do BPMS, dessa forma a estrutura distingue três áreas diferentes, o 

domínio contínuo da própria organização empresarial, a medição e função de controlo 

e a área do projeto de implementação do BPMS (BALDAM et al., 2013). Também deve 

ficar claro que uma efetivação do BPMS é um processo contínuo que consiste em 

muitos projetos diferentes. Esse caractere contínuo é mostrado na estrutura pela linha 

azul. Ao executar um BPMS, é importante entender os princípios subjacentes do 

Business Process Management. 

Meta-síntese é talvez a mais bem desenvolvida metodologia para a síntese de 

estudos qualitativos. Meta-síntese é pesquisa de pesquisa, que incorpora a análise da 

teoria, métodos e resultados de pesquisas qualitativas existentes e posterior síntese 

desses insights para fornecer novas compreensões do fenômeno (BERNIE et al., 

2014). 



 
 

Nesse estudo, há o interesse em fatores críticos de sucesso do BPM e tenta-se 

extrair fatores que influenciam a implementação do BPM nas organizações. A maioria 

desses trabalhos são estudos qualitativos sem dados quantitativos. Portanto, a meta-

síntese pode ser um método apropriado para alcançar uma sinopse abrangente de 

fatores com base em 24 estudos qualitativos primários. 

Este estudo inclui duas seções: na primeira seção, a meta-síntese qualitativa foi 

conduzida para extrair os fatores que influenciam a implementação do BPM nas 

organizações. O estudo se adapta a abordagem de sete etapas de Noblit e Hare (1988 

apud Bernie et al., 2014), que engloba as seguintes fases: iniciando, decidindo o que é 

relevante para o interesse inicial, lendo os estudos, determinando como os estudos 

estão relacionados, traduzindo uns aos outros, sintetizando traduções e expressando a 

síntese. Categorizou-se o processo de sete etapas em três etapas principais: 

selecionar estudos, sintetizar traduções e apresentar a síntese. Como resultado da 

investigação, expressando a síntese, apresentou-se nova metáfora em sete clusters de 

Fatores Críticos de Sucesso (FCS). 

Na segunda seção deste artigo, foi expandido um modelo de sucesso teórico, 

explorando a compreensão dos fatores de sucesso e a influência desses fatores no 

sucesso da implementação do BPM. O sucesso do BPM é determinado pelas medidas 

de sucesso através de três temas: eficiência do processo, qualidade do processo e 

agilidade do processo (AALST et al., 2015). 

Os FCS em geral têm sido um dos tópicos mais antigos e mais ativamente 

pesquisados (BERNIE et al., 2014). Eles podem ser definidos como um número 

limitado de áreas, em que os resultados, se forem satisfatórios, garantirão um 

desempenho bem-sucedido. De acordo com essa definição, nosso objetivo é definir os 

grupos de FCS que influenciam o sucesso da implementação do BPM. Como descrito 

anteriormente, aplicando o método de meta-síntese, sete clusters são identificados 

(BALDAM et al., 2013). As categorias extraídas são baseadas na revisão de literatura e 

as referências das quais esses fatores são extraídos são representadas nesta seção. 

A estratégia exigiu duas abordagens. Em primeiro lugar, é preciso haver um elo 

claro entre a estratégia corporativa e os processos centrais da empresa (FISHER, 

2013). E, em segundo lugar, sempre que a estratégia corporativa é alterada, as 

mudanças necessárias no processo precisam ser revisadas. Diferentes pesquisadores 



 
 

apontam o papel do alinhamento entre os objetivos do negócio e o objetivo dos 

esforços do BPM como elemento essencial para o sucesso dos projetos. A estratégia é 

ainda mais caracterizada por subfatores, tais como: alinhamento estratégico, suporte à 

alta gerência e governança (CARREIRA, 2009). 

O contexto de pessoas em BPM refere-se aos indivíduos e grupos que 

continuamente aprimoram e aplicam seus conhecimentos e conhecimentos 

relacionados ao processo. As pessoas são um dos elementos mais importantes na 

mudança do processo de negócios, pois os processos devem ser conduzidos por 

pessoas da organização. O fator pode ser ainda descrito por dois subfatores: manejo 

de pessoas e funções, responsabilidades e habilidades (CARREIRA, 2009). 

A otimização e o gerenciamento de processos enfocam o gerenciamento e o 

aprimoramento de processos funcionais cruzados. Isso envolve a continuidade do 

monitoramento, avaliação, medição (por exemplo, custo, qualidade, tempo) e inovação 

de processo. Equipes de gerenciamento de processos usam uma abordagem padrão 

para navegar na análise e no projeto de processos. Este fator inclui os seguintes 

subfatores: métodos de gerenciamento de processos BPM e melhoria de processo 

metodologia (CARREIRA, 2009). 

A falta de gerenciamento de projetos adequado é um dos problemas importantes 

que as organizações enfrentam durante a implementação do BPM. É a disciplina de 

planejar, organizar, proteger e gerenciar recursos para realizar com sucesso a 

conclusão de objetivos e objetivos específicos de projetos de engenharia. Os 

subfatores a seguir explicam o gerenciamento de projetos; planejamento de projetos, 

execução de projetos e controle de projetos (BARROS e DUMAS, 2015). 

A literatura existente reconheceu especificamente o papel vital da arquitetura de 

processos nos esforços de BPM. O papel da arquitetura de processos no projeto 

estrutural de sistemas de processos gerais aplica-se a campos como computadores 

(software, hardware, redes, etc.), processos de negócios (arquitetura corporativa, 

políticas e procedimentos, logística, gerenciamento de projetos, etc.) qualquer outro 

sistema de processo de vários graus de complexidade é muito importante (CARREIRA, 

2009). A arquitetura de processo em um contexto de BPM sucesso pode ser ainda mais 

caracterizada com dois outros subfatores: gestão de mudanças e processo 

modelagem. 



 
 

A arquitetura de TI é um conjunto organizado de decisões de consenso sobre 

políticas e princípios, serviços e soluções comuns, padrões e diretrizes, bem como 

produtos de fornecedores específicos usados por fornecedores de TI dentro e fora do 

Information Technology Branch (ITB). A arquitetura de TI é explicada adicionalmente 

pelos subfatores, tais como: tecnologia da informação e suítes de BPM (CARREIRA, 

2009). 

Os padrões e medidas de desempenho refere-se a medições dos processos, 

projetos e desempenho das pessoas. O desempenho dos processos deve ser medido 

corretamente para compará-los com os objetivos e benchmarks e escolher o processo 

adequado para a mudança, além da avaliação da melhoria. Os projetos de BPM 

precisam de algumas métricas e padrões para monitorar o progresso e garantir que as 

metas sejam alcançadas. É explicado por estes subfatores: técnicas de medição, 

desempenho do processo de medição de padrões (BARROS e DUMAS, 2015). 

As medidas de sucesso de implementação de BPM é um fenômeno 

multidimensional complicado. Portanto, ter um conjunto correto e completo de 

dimensões de medição é importante (FISHER, 2013). Assim, durante este estudo, 

tentou-se introduzir medidas importantes de sucesso da implementação do BPM. O 

sucesso da efetivação do BPM só deve ser alcançado quando a iniciativa de BPM leva 

a graus mensuráveis de medidas de sucesso. Em termos de medidas de sucesso, três 

dimensões foram destacadas: eficiência do processo, qualidade do processo e 

agilidade do processo. Eficiência de processos é atribuída à aplicação da metodologia 

de melhoria de processos enxutos e à automação dos processos na plataforma 

tecnológica (AALST et al., 2015). 

Os comentários sobre a qualidade do processo foram consistentes com a visão 

de que o BPM pode reduzir os erros de processamento, bem como melhorar a 

consistência do processo. Os comentários sobre a agilidade do processo foram 

consistentes com a afirmação de que a arquitetura BPM permite que os processos 

sejam alterados mais facilmente do que com aplicativos codificados. 

A implementação de sucesso em particular pode ser muito complexo; ela terá 

fatores de sucesso que mudam com o tempo à medida que as prioridades e as 

capacidades se movem, aquelas em diferentes situações contextuais (por exemplo, 

país, tamanho ou maturidade organizacional, propósito do projeto, etc.). Com base na 



 
 

literatura, classificou-se os fatores de sucesso mencionados em sete clusters, como: 

estratégia, pessoas, otimização e processo gestão, arquitetura de processos, 

arquitetura de TI, gerenciamento de projetos, padrões e medições. Cada cluster deve 

ser caracterizado por algumas sub-construções (BARROS e DUMAS, 2015). 

Por outro lado, o sucesso da implementação do BPM pode ser avaliado através 

de três medidas de sucesso incluídas; eficiência do processo, qualidade do processo e 

agilidade do processo (FISHER, 2013).   

Conforme pode ser visto na figura 3, esse fatores foram resumidos em um 

modelo de  sucesso do BMP, que consiste em: modelagem colaborativa de processos, 

simulação, execução ad-hoc e execução dinâmica, monitoramento com stream e 

processos que  são acompanhamento de desempenho de processos, melhoria na 

comunidades de prática e projeto de processos colaborativos. 

 

Figura 3: Modelo de sucesso do BPM 

 

Fonte: Aaslt et al., 2015. 

 



 
 

3- CONCLUSÃO 

 

Os desafios da implementação do BPM têm sido amplamente citados na 

literatura, mas a pesquisa sobre os fatores críticos para o sucesso inicial e contínuo da 

implementação do BPM é rara e fragmentada.  

Este estudo visa melhorar o entendimento do sucesso da efetivação do BPM. Os 

FCS podem garantir a execução efetiva do BPM e a realização dos benefícios 

prometidos. Fatores que afetam a implementação do BPM são complexos e 

abundantes.  

Um total de sete clusters para empreender de BPM foi classificado com base em 

um método de meta-síntese qualitativa de pesquisa. Para cada cluster, alguns 

construtos são definidos com base na literatura. Espera-se alcançar alguma melhoria 

nos processos de negócios por meio da implementação de BPM que pode ser medida 

através de eficiência do processo, qualidade do processo e agilidade do processo. 

Espera-se que este modelo ajude as organizações a empreender o BPM com sucesso.  

O modelo de sucesso apresentado aqui pode ser ainda mais validado com 

evidências empíricas de dados de caso ou pesquisa e pode fornecer insights sobre 

como os fatores se inter-relacionam entre si. 

Sugere-se que a estrutura resultante deste estudo seja aplicada em iniciativas 

individuais de BPM que descrevam os elementos essenciais a serem atendidos. 

 Sucesso é um fenômeno complexo, portanto, no contexto deste estudo é 

definido como o status resultante de quando os objetivos pretendidos da iniciativa de 

BPM são atingidos em um nível satisfatório. Os fatores de sucesso dentro do contexto 

desta pesquisa são definidos como aquelas áreas-chave onde as coisas devem dar 

certo para que as atividades de BPM prossigam com eficiência e sejam completadas 

com sucesso. 
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