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"O conhecimento, se não determina a ação, está morto para nós.”
Plotino

Resumo

Por se tratar de uma abordagem gerencial que privilegia processos de negócio
orientados para a agregação de valor aos clientes, o BPM tem trazido contribuições
significativas para as organizações. Contudo, para que haja aumento nos ganhos
advindos da adoção dessa metodologia, é capital saber gerenciar o conhecimento.
Dessa forma, esta dissertação teve por objetivo geral identificar de que forma a GC
pode contribuir como suporte ao BPM, na percepção de profissionais que atuam
com gerenciamento de processos de negócio. Para tal, realizou-se uma pesquisa
descritiva, com abordagem quantitativa, do tipo survey. A partir do referencial teórico
pesquisado, elaborou-se o modelo conceitual da pesquisa, base para o
desenvolvimento do instrumento de coleta de dados, que buscou investigar a
relação integrativa entre as práticas de GC do Modelo SECI e as atividades do ciclo
de vida proposto pelo BPM CBOK. A coleta de dados teve como público-alvo 3.300
profissionais atuantes em BPM e ocorreu por meio de um questionário online,
autoaplicado, com uma escala de cinco itens de Likert. Foram recebidas 345
respostas válidas e as análises foram realizadas por meio da estatística descritiva e
inferencial. O perfil dos respondentes foi descrito em relação à atuação dos mesmos
em atividades de BPM, à maturidade, à região geográfica e ao segmento de
mercado. Vale destacar que aproximadamente 69% da amostra foi composta por
CBPPs. Após a análise de confiabilidade da escala, por meio do coeficiente Alfa de
Cronbach, realizou-se os testes não-paramétricos (Friedman e Wilcoxon-MannWhitney) para a investigação acerca da percepção dos respondentes sobre os
construtos da pesquisa. No primeiro teste, buscou-se comparar os resultados de
cada respondente em relação aos indicadores das dimensões da pesquisa. No
segundo, comparou-se as percepções de CBPPs com as percepções de
profissionais não certificados. Verificou-se que a GC contribui como suporte ao BPM
em todas as fases do ciclo de vida proposto no CBOK e que o Modelo SECI impacta
de forma diferente as atividades de BPM. Foram levantadas as principais práticas de
criação do conhecimento, a partir dos modos de conversão (socialização,
externalização, combinação e internalização), para cada fase do Ciclo de Vida BPM
CBOK (planejamento, análise, desenho, implementação, monitoramento & controle e
refinamento). Além de apoiar gestores no tocante à priorização e ao estímulo de
determinadas práticas, conforme os objetivos organizacionais de criação de
conhecimento, o estudo amplia a discussão sobre a relação integrativa entre BPM e
GC e contribui para a realização de pesquisas futuras sobre o tema, a partir do
modelo conceitual desenvolvido, com o apoio do instrumento de coleta de dados na
íntegra ou modificado.
Palavras-chave: BPM, Gestão do Conhecimento, Ciclo de Vida BPM CBOK, Modelo
SECI.

Abstract

Because it is a managerial approach that favors business processes aimed at
aggregating value to customers, BPM has made significant contributions to
organizations. However, in order to increase the gains from adopting this
methodology, it is important to know how to manage knowledge. Therefore, this
dissertation aimed to identify how GC can contribute as support to BPM, in the
perception of professionals who work with business process management. For this, a
descriptive, quantitative, survey-type research was conducted. Based on the
theoretical framework investigated, the conceptual model of the research was
developed and used as basis for the data collection instrument development. It
sought to investigate the integrative relationship between the practices of KM of the
SECI Model and the activities of the life cycle proposed by the BPM CBOK. The data
collection targeted an audience of 3,300 professionals working in BPM and was
applied through an online, self-administered questionnaire with a scale of five Likert
items. A total of 345 valid responses were received and the analyzes were performed
using descriptive and inferential statistics. The profile of the respondents was
described in relation to their performance in BPM activities, maturity, geographical
region and market segment. It is worth mentioning that approximately 69% of the
sample was composed by CBPPs. After the reliability analysis of the scale, using the
Cronbach's Alpha coefficient, nonparametric tests (Friedman and Wilcoxon-MannWhitney) were carried out to investigate the respondents' perception of the research
constructs. In the first test, it was aimed to compare the results of each respondent in
relation to the research dimensions' indicators. In the second, the perceptions of
CBPPs were compared with the perceptions of non-certified professionals. It has
been found that KM supports BPM in all phases of the CBOK Life cycle and that the
SECI Model impacts BPM activities in different ways. The main practices of
knowledge creation, from the conversion modes (socialization, externalization,
combination and internalization), were raised for each phase of the CBOK Life cycle
(planning, analysis, design, implementation, monitoring & control and refinement). In
addition to supporting managers in prioritizing and stimulating certain practices,
according to the organizational goals of knowledge creation, the study broadens the
discussion on the integrative relationship between BPM and KM and contributes to
future research on the subject, from the conceptual model developed, with the
support of the instrument of data collection in full or modified.
Keywords: BPM, Knowledge Management, BPM CBOK Lifecycle, SECI Model.
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1 Introdução

Nas últimas décadas, teorias e práticas administrativas trouxeram contribuições
relevantes para o desenvolvimento empresarial e para o atendimento de novas
demandas de mercado. Neste contexto, crescem a aceitação e o reconhecimento
dos processos de negócio como um fator crucial para o sucesso e o
desenvolvimento organizacional (Hrastnik, Cardoso, & Kappe, 2007). Todavia, “a
introdução de processos de negócio nas organizações trouxe um novo desafio à
administração: como administrar organizações orientadas por processos de
negócio?” (Sordi, 2018, p. 28). A resposta para tal questionamento veio com o
desenvolvimento da “gestão por processos”, metodologia também denominada de
gerenciamento de processos de negócio (em inglês, Business Process Management
– BPM).

O BPM tem primordial papel hoje no mundo empresarial porque faz com que a
organização opere a partir de todas as dimensões do negócio. O objetivo é viabilizar
a melhor coordenação e integração dos trabalhos. Com isso, habilita-se o foco
direcionado a clientes, tornando possível que a organização se prepare
antecipadamente para mudanças. O BPM provê uma visão sistêmica da
organização, com um melhor entendimento dos seus processos de negócio, isto é,
da sua cadeia de valor (Baldam, Valle, & Rozenfeld, 2014).

Processos de negócio são definidos por diversos pensadores da administração
contemporânea, mas, para Sordi (2018), a divisão do trabalho em tarefas é o ponto
de consenso nas variadas conceituações existentes na literatura. Segundo o autor,
processos de negócio são “fluxos de trabalhos que atendem a um ou mais objetivos
da organização e que proporcionam agregação de valor sob a óptica do cliente final”
(p. 25).

Uma importante referência bibliográfica sobre BPM é o Guia para o Gerenciamento
de Processos de Negócio – Corpo Comum do Conhecimento da Association of
Business Process Management Professionals – ABPMP, que possui embasamento
prático e teórico de diversos especialistas na área. Conforme tal guia, processo é
“uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou
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máquinas para alcançar um ou mais resultados” (ABPMP, 2015, p. 46). Também
denominado de Common Body of Knowledge – CBOK, o referido corpo de
conhecimento comum classifica o processo de negócio em três tipos: primário, de
suporte e de gerenciamento.

De acordo com a ABPMP (2015, p. 44), o gerenciamento de processos de negócio
“representa uma nova forma de visualizar as operações de negócio que vai além das
estruturas funcionais tradicionais”. Na perspectiva do BPM, busca-se compreender
todo o trabalho cujo objetivo é entregar produtos ou serviços. O gerenciamento tem
início no nível mais elevado para se ter a visão end-to-end (ponta a ponta). Os fluxos
de trabalho, dentro das áreas funcionais, são considerados por meio da sua
decomposição em atividades, tarefas e procedimentos.

Hammer (2013, p. 7) destaca os benefícios da adoção da metodologia ao afirmar
que “por meio de BPM, uma organização pode criar processos de alto desempenho,
que funcionam com custos mais baixos, maior velocidade, maior acurácia, melhor
uso de ativos e maior flexibilidade”. A visão do desenho do processo end-to-end
(ponta a ponta), que ultrapassa as barreiras organizacionais, torna possível a
eliminação de custos que não agreguem valor.

Entretanto, apesar da atenção dada ao gerenciamento de processos de negócio na
academia e no mercado, existe uma lacuna considerável entre o uso real do BPM
por profissionais e o estado da arte das ferramentas e das abordagens da
metodologia (Van der Aalst, La Rosa, & Santoro, 2016). Para os autores, tem sido
direcionado um foco excessivo para artefatos específicos (como modelos de
processo), em detrimento de um alinhamento com o objetivo original do BPM, que é
melhorar os processos de negócio propriamente ditos. Afinal, modelos melhores não
produzem automaticamente processos melhores. Para que o desempenho
organizacional atinja a excelência, há que se criar, reter e aplicar o conhecimento.

Por se tratar de uma abordagem gerencial que privilegia processos de negócio
orientados para a agregação de valor aos clientes, o BPM tem trazido contribuições
significativas para as organizações. Contudo, para que haja aumento nos ganhos
advindos da adoção dessa metodologia, é capital que elas saibam gerenciar o
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conhecimento inerente aos processos de negócio (Oliveira, Carvalho, Jamil, &
Carvalho, 2010).

A gestão por processos, como prática administrativa, tem o objetivo de assegurar a
melhoria contínua do desempenho da organização, por meio da elevação dos níveis
de qualidade de seus processos de negócios. Neste contexto, práticas de Gestão do
Conhecimento (GC), aplicadas à operação e à gestão de processos, constituem um
recurso com grande potencial para identificação de problemas e oportunidades
inerentes aos processos e, por consequência, transformam-se em um importante
facilitador para a melhoria contínua das operações (Contador, Sordi, Marinho, &
Carvalho, 2005). Tal posicionamento é apoiado por Van der Aalst et al. (2016) ao
afirmarem que o pensamento por processos tornou-se comum na maioria das
organizações e que, em função disso, precisa ser apoiado por práticas de GC.

Nonaka e Takeuchi (1997) sustentam que, para lidarem com as mudanças no
ambiente de maneira dinâmica, as organizações precisam criar informação e
conhecimento e não apenas processá-los de forma eficiente. Para Drucker (2000),
organizações baseadas em conhecimento precisam de propósitos claros e comuns
que possam ser traduzidos em ações específicas. Portanto, apesar de ser
desafiador o gerenciamento do conhecimento organizacional, quando há a criação
do conhecimento e seu adequado uso, observa-se um impacto direto na melhoria da
produtividade da empresa e na acumulação de riqueza (Yaxiong, Guoquan, Zhen, &
Boqing, 2008).

Vale destacar que a GC tem um caráter interdisciplinar (envolvendo áreas de
conhecimento como organização, tecnologias de informação, comunicação, entre
outras) e envolve profissionais de diversos perfis. Para ser efetiva, a gestão do
conhecimento tem que ser, portanto, muito bem articulada (Bem & Ribeiro Júnior,
2006). Deve também estar intimamente vinculada a um grupo específico de
processos de interesse crítico para a empresa. Além disso, é preciso haver meios
para organizar as informações e os conhecimentos, conforme cada tarefa do fluxo
de tais processos; ou seja, os processos de negócio precisam estar habilitados pelo
conhecimento (Records, 2005).
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No tocante às principais definições de gestão do conhecimento, vale ressaltar que,
para Davenport e Prusak (1998, p. 30), a GC é considerada como uma “reunião de
todas as tarefas que envolvam a geração, codificação e transferência do
conhecimento”. Já para Sabbag (2007, p. 60), é “um sistema integrado que visa
desenvolver conhecimento e competência coletiva para ampliar o capital intelectual
de organizações e a sabedoria das pessoas”.
O recurso “conhecimento” permeia todos os recursos da organização, tais como a
estrutura organizacional, seus recursos humanos, suas políticas e regras, assim
como os papéis e responsabilidades necessários para a execução de suas
atividades. Para Sordi (2018, p. 235), o conhecimento é o “principal habilitador para
ajustes e evolução de cada um dos demais recursos pertinentes à gestão por
processos” (p. 235).

Para Moreno e Santos (2012), a gestão organizacional deixa de gerar os benefícios
esperados quando há uma distância entre os processos de negócio e os processos
de conhecimento. A efetividade organizacional está condicionada, na concepção dos
autores, à aplicação do conhecimento na melhoria e na transformação de processos
de negócio. Porém, um fator relevante para que isso ocorra é o reconhecimento da
importância do capital humano, formado por valores e normas individuais e
organizacionais, assim como por competências, habilidades e atitudes de cada
funcionário.

Neste

contexto,

Davenport

(2013)

assegura

que

melhorar

o

desempenho dos trabalhadores do conhecimento é bastante desafiador e carece de
ferramentas e metodologias adequadas. Mas o desafio traz excelentes resultados
porque esses trabalhadores “são o segredo para a inovação e o crescimento na
organização moderna” (p. 17). Portanto, é viável o questionamento se o BPM pode
contribuir para tão árdua tarefa, posto que “uma maneira consagrada pelo tempo de
melhorar qualquer forma de trabalho é tratá-lo como um processo” (p. 18).

Investigar a efetividade da relação integrativa entre BPM e GC, a partir da
perspectiva de profissionais especialistas em gerenciamento de processos de
negócio, pode ampliar a discussão sobre práticas que unam ambas as abordagens
em prol dos objetivos organizacionais. Com tal propósito de pesquisa, surge a
pergunta orientadora para este estudo: De que forma a GC pode contribuir como
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suporte ao BPM, na percepção de profissionais que atuam com gerenciamento de
processos de negócio?

Visando responder esta pergunta, define-se como objetivo geral desta dissertação
identificar de que forma a GC pode contribuir como suporte ao BPM, na
percepção de profissionais que atuam com gerenciamento de processos de
negócio.

Definem-se como objetivos específicos:

a) Levantar a percepção de profissionais atuantes em BPM sobre a integração
entre BPM e GC;
b) Identificar, a partir das experiências desses profissionais, as práticas de GC
mais adotadas nas fases do Ciclo de vida BPM (proposto pelo CBOK):
planejamento, análise, desenho, implementação, monitoramento / controle e
refinamento.

Para atingir os objetivos propostos, foi realizada uma pesquisa descritiva, com
abordagem quantitativa, do tipo survey, com profissionais atuantes em BPM. A partir
do referencial teórico pesquisado, elaborou-se o modelo conceitual da pesquisa
referente à relação integrativa entre as práticas de GC do Modelo SECI e as
atividades de BPM. A coleta de dados ocorreu por meio de um questionário,
disponibilizado online e autoaplicado. Os dados levantados foram analisados por
meio da estatística descritiva (para a organização, sumarização e descrição do
conjunto dos dados) e da estatística inferencial (para a obtenção de informações
sobre a população alvo a partir dos resultados observados).

A pesquisa teve grande significância para a pesquisadora, tanto em termos de
desenvolvimento acadêmico quanto em aprimoramento profissional, por esta ser
membro associada à ABPMP, certificada com o segundo nível da titulação do selo
oriundo do CBOK, integrante do grupo de tradutores desse corpo de conhecimento e
gerente de processos em uma empresa de pequeno porte atuante no agronegócio.
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A integração entre BPM e GC é estratégica porque os processos de negócio agem
como elemento integrador entre os ativos institucionais, dentre eles o conhecimento
organizacional. A GC orientada por processos de negócio capacita a concentração
da equipe no que é essencial, ou seja, na cadeia de valor organizacional (Sordi,
2018). Pesquisas que busquem desvelar os processos de negócio e sua gestão têm
grande importância para fornecer o contexto prático das atividades de GC
(Marjanovic & Freeze, 2012).

Salgado e Aires (2015), em análise bibliométrica de artigos veiculados no contexto
brasileiro e relacionados a BPM, afirmam que, entre 2005 e 2013, foram publicados
apenas 12 artigos sobre o tema, sendo que muitas pesquisas tratam do assunto de
forma indireta. Entre as várias análises da pesquisa, vale destacar a concentração
regional das publicações no estado de São Paulo (mais de 58% dos artigos),
corroborando a importância desta pesquisa, realizada a partir da percepção de
profissionais atuantes em todo o país, como será demonstrado na apresentação dos
resultados. Sobre o panorama mostrado no levantamento dos estudos brasileiros
sobre BPM, os pesquisadores ainda asseveram que “além de apontar as principais
características e tendências deste tema em específico, também é, sem dúvidas, uma
clara oportunidade para a exploração de novos estudos, o que permite que novos
caminhos sejam traçados a partir dos resultados aqui apresentados” (p. 39).

Em levantamento sobre a literatura acadêmica a respeito da harmonização entre
BPM e GC, Sena (2015) destaca que, apesar de haver muita pesquisa sobre cada
tópico, existem poucos relatos, tanto no campo acadêmico quanto no gerencial,
sobre esforços de integração de tais áreas de conhecimento. Dessa forma, fica
explícita a necessidade de estudos da complementaridade entre BPM e GC.

Dadas as evidências que apontam a lacuna de pesquisas sobre a integração dos
temas BPM e GC, entende-se que a proposta deste estudo contribui para a
ampliação da discussão e do conhecimento acadêmico.

O tema da dissertação está inserido na linha de pesquisa Inovação e Organizações,
no projeto eixo vinculado com ênfase em Gestão do Conhecimento e da Inovação,
do Mestrado Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo e
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complementa outros estudos já desenvolvidos ou em andamento, sob a orientação
do Professor Dr. Frederico Cesar Mafra Pereira, coordenador do projeto de pesquisa
Informação, Gestão e Inteligência em Organizações (Apêndice A).

A dissertação está estruturada em cinco capítulos, considerando esta introdução, na
qual são apresentados a contextualização, a problematização, os objetivos, o
resumo da metodologia e a justificativa da proposta do estudo. O segundo capítulo
contempla o referencial teórico, abordando os temas Business Process Management
e Gestão do Conhecimento, incluindo teorias sobre a integração entre os mesmos,
com destaque para as principais contribuições do arcabouço teórico para a
pesquisa. No terceiro capítulo, detalha-se a metodologia utilizada para a realização
da pesquisa com a apresentação da sua caracterização, das informações sobre a
população e amostra, do desenvolvimento do instrumento de pesquisa e dos
procedimentos de coleta e análise dos dados. No capítulo seguinte, estão a
apresentação e a análise dos resultados, por meio da descrição do perfil dos
respondentes, da avaliação da confiabilidade do instrumento de pesquisa e das
inferências estatísticas sobre os dados levantados. Por último, no quinto capítulo,
estão as conclusões do estudo, seguidas das referências e dos apêndices.
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2 Referencial Teórico

Este capítulo está estruturado de forma a apresentar uma visão da fundamentação
teórica relacionada ao tema da pesquisa. Inicia-se com uma visão introdutória da
evolução do gerenciamento de processos de negócio, seguida dos principais
conceitos que dão suporte às práticas da gestão por processos, em especial o BPM.
Na sequência, são abordados alguns dos mais representativos ciclos de BPM
constantes na literatura, com o objetivo de dar subsídio para a análise crítica do
Ciclo de vida de BPM proposto no corpo de conhecimento comum da ABPMP. O
segundo pilar teórico da pesquisa, a gestão do conhecimento, é, então, explorado
por meio da apresentação dos seus conceitos basilares e de modelos de GC. O
Modelo SECI (Nonaka & Takeuchi, 1997) é detalhado para que sejam identificadas
as práticas de conversão do conhecimento a serem avaliadas em relação ao Ciclo
de vida de BPM. Aborda-se, então, a integração entre BPM e GC, com foco na
criação do conhecimento nas atividades de gerenciamento de processos. Em
seguida, apresenta-se o marco teórico, com as principais contribuições do
arcabouço teórico para o estudo. E finaliza-se com o modelo conceitual da pesquisa.

2.1 Business Process Management (BPM)

Em décadas recentes, teorias e práticas administrativas trouxeram contribuições
importantes para o desenvolvimento empresarial e para o atendimento de novas
demandas de mercado. Em tais abordagens, está a introdução do conceito de
processos de negócio como forma de gerenciar e estruturar as empresas. Neste
enquadramento, a gestão por processos tem se tornado um fator crucial para o
sucesso e o desenvolvimento das empresas (Hrastnik et al., 2007).

O gerenciamento de processos de negócio tem como antecedentes intelectuais os
estudos clássicos de controle estatístico de processos que geraram o movimento da
qualidade na década de 1980. Movimento esse que culminou no método Seis
Sigma, seu mais popular representante. Na qualidade de processos, a ideia central é
que as operações são fundamentais e merecem ser verdadeiramente contempladas,
por meio de medidas de desempenho, ou seja, de dados concretos. Mesmo sendo
de grande importância, a abordagem sobre a qualidade teve suas limitações porque

22

“um processo pode apresentar um funcionamento consistente, sem apresentar
falhas de execução e, no entanto, não gerar o nível de desempenho exigido pelos
clientes e pela organização” (Hammer, 2013, p. 4).

Outro movimento que antecedeu a abordagem atual do gerenciamento de processos
de negócio foi a reengenharia dos mesmos, que teve aspectos positivos e negativos
interdependentes. Posicionada inicialmente como uma iniciativa ocasional, faltavalhe o caráter da continuidade. Todavia, essa abordagem contemplava uma definição
mais aprimorada de processo, sendo “um trabalho ponta a ponta que atravessa uma
empresa para criar valor para o cliente” (Hammer, 2013, p. 4). A reengenharia
também introduziu a questão de o desenho do processo ser mais estratégico do que
a sua execução propriamente dita.

Outra abordagem, mais ampla, da origem do moderno gerenciamento de processos
de negócio considera, como marco significante na evolução dos processos, o
trabalho de Taylor. O desenvolvimento da administração científica, com base em
estudos dos processos e da medição dos tempos e movimentos, estabeleceu
padrões de execução, métodos de rotina, treinamentos e outros elementos de
administração. Fayol também é uma relevante referência por desenvolver a Teoria
Clássica da Administração, pensando de forma mais estruturada no aumento da
eficiência da organização. Em relação específica ao gerenciamento de processos de
negócio, Silva (2017) discorre, em sua obra introdutória ao tema, de forma muito
prática, sintética e objetiva, sobre os momentos históricos do Business Process
Management, as denominadas “Ondas de BPM”:

a) Primeira Onda (TQM): relacionado ao Gerenciamento da Qualidade Total
(em inglês, Total Quality Management – TQM), o movimento introduziu mais
fortemente a relevância da qualidade e seu gerenciamento. O Japão é a
referência na obtenção dos resultados mais positivos da metodologia que
prega a importância da prática das medições e dos controles estatísticos de
processo, por meio de ferramentas de gerenciamento de processos, em
especial o ciclo de melhorias PDCA (sigla em inglês para Plan, Do, Check,
Act). No Brasil, o movimento teve início nos anos 1980 e se consolidou na
década seguinte;
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b) Segunda Onda (BPR): a reengenharia de processos de negócio (em inglês,
Business Process Reengineering) foi um importante movimento por instigar o
impulsionamento do uso da tecnologia de informação no gerenciamento de
processos. Todavia, o movimento ocasionou desagradáveis impactos quando
o termo principal da metodologia passou a ser associado a demissões (por
“achatar” o quadro de funcionários);
c) Terceira Onda (BPM): neste movimento, tem-se a tecnologia e a
automatização como pontos importantes. A mudança é fundamental e visa à
intensificação da necessidade do gerenciamento dos processos end-to-end
(ponta a ponta). O foco passa a ser a obtenção de resultados, agilidade e
adaptabilidade. A tecnologia também tem fundamental papel, surgindo os
denominados BPMS (Business Process Management Systems);
d) Quarta Onda (aoBPM): a também denominada “próxima onda” está ligada a
uma forte aplicação de tecnologias de agentes (em inglês, agent-oriented
BPM), com vistas aos seguintes benefícios: uso de sistemas distribuídos
(evitando a centralização); automação; interação; gerenciamento de recursos;
reatividade e proatividade; interoperação entre sistemas heterogêneos; e
processamento inteligente.

O BPM tem se tornado uma disciplina madura, com um conjunto bem estabelecido
de princípios, métodos e ferramentas que combinam conhecimento da tecnologia da
informação, ciências da gestão e engenharia industrial. O objetivo da metodologia
BPM é melhorar processos de negócios (Van der Aalst et al., 2016).

A partir do levantamento da evolução do paradigma do gerenciamento de processos
de negócio, é fundamental compreender os principais conceitos que fundamentam
essa área de conhecimento. Na subseção seguinte, são apresentadas definições de
processo, de processo de negócio e do BPM propriamente dito.

2.1.1 Principais conceitos

Gonçalves (2000) destaca a impressionante variedade de processos que podem ser
identificados nas organizações. Para o autor, “não existe um produto ou um serviço
oferecido por uma empresa sem um processo empresarial” (p. 7). Entretanto, nem
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sempre tais processos são compostos por atividades delineadas de forma clara no
que tange ao conteúdo, à duração e ao consumo de recursos.

A definição de processos está sempre relacionada a uma ideia de movimento para
frente, isto é, a uma proposta de se produzir, gerar ou entregar algo. Ou seja,
“processo é um conjunto de atividades que possui um objetivo claro a ser alcançado,
que pode ser um produto ou um serviço” (Silva, 2017, p. 45). Tal concepção está,
portanto, presente na rotina das organizações e, em função disso, existem vários
autores que conceituam processos, mas cada um deles traz ou ressalta determinado
aspecto ou perspectiva específica.

Processos de negócio são também definidos por diversos pensadores da
administração contemporânea, mas, para Sordi (2018), a divisão do trabalho em
tarefas é o ponto de consenso nas variadas conceituações existentes na literatura.
Segundo o autor, processos de negócio são “fluxos de trabalhos que atendem a um
ou mais objetivos da organização e que proporcionam agregação de valor sob a
óptica do cliente final” (p. 25).

No que se refere às definições basilares sobre o tema, Hammer e Champy (1994, p.
24) estabelecem que “processos empresariais (de negócio, ou, ainda, críticos) são
conjuntos de atividades com uma ou mais espécies de entrada (insumos), que cria
uma saída de valor para o cliente”. Por sua vez, Davenport (1994) conceitua
processos de negócio como conjuntos estruturados e gerenciados de atividades
inter-relacionadas e interativas, que usam recursos para transformar insumos em
produtos ou serviços, para clientes ou mercados determinados. Mais recentemente
na teoria, Cruz (2010, p. 63) define o processo de negócio como “o conjunto de
atividades que tem por objetivo transformar insumos (entradas), adicionando-lhes
valor por meio de procedimentos, em bens ou serviços (saídas) que serão entregues
e devem atender aos clientes”.

A partir da literatura pesquisada, é possível constatar a variedade nos conceitos de
processos empresariais e que, mesmo diante disso, a leitura das várias definições
facilita significativamente a compreensão da essência do que venha a ser um
processo de negócio, posto que os autores agregam significância à conceituação de
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forma complementar. Além disso, a pesquisa teórica mostra que os processos
empresariais têm um aspecto dinâmico que lhes confere características particulares.
Dessa forma, verifica-se que é vital a busca pela otimização dos processos de
negócio com vistas a garantir que eles de fato agreguem valor para as organizações.
Para tal, há que se considerar todas as atividades que processam as entradas e
entregam as saídas, sem perder o foco do cliente.

Vale ressaltar ainda a definição e a tipologia de processo constantes no CBOK.
“Processo é uma agregação de atividades e comportamentos executados por
humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados” (ABPMP, 2015, p. 46).
Tal conceituação é relevante por incorporar a execução das atividades, seja pelo
homem ou por equipamentos por ele criados ou operados. Ainda de acordo com o
CBOK, o processo de negócio pode ser classificado em três tipos: primário, de
suporte e de gerenciamento (Tabela 1).

Tabela 1 -

Tipologia de processos de negócio

Tipo

Características

Processos Primários

“Constroem a percepção de valor pelo cliente por estarem diretamente
relacionados à experiência de consumo do produto ou serviços” (p. 47).

Processos de Suporte

“Entregam valor para outros processos e não diretamente para clientes” (p.
48).

Processos de
Gerenciamento

“Não agregam valor diretamente para os clientes, mas são necessários para
assegurar que a organização opere de acordo com seus objetivos e metas
de desempenho” (p. 48).

Fonte: adaptada de ABPMP. (2015). BPM CBOK V3.0: guia para o gerenciamento de processos de
negócio (3ª ed). ABPMP Brasil.

A compreensão da interação dos diferentes tipos de processos de negócio é
essencial para sua gestão. Os processos primários formam a chamada cadeia de
valor da organização (que é a representação das suas atividades essenciais). Os
processos de suporte proveem o apoio aos processos primários, mas podem
também ser fundamentais e estratégicos, na medida em que aumentam a
capacidade

de

realização

dos

processos

essenciais.

Os

processos

de

gerenciamento asseguram que os demais processos sejam executados de forma a
se obter os resultados pretendidos pela organização (ABPMP, 2015).
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Sordi (2018) frisa que a introdução de processos de negócio nas organizações
trouxe um novo desafio à administração: “como administrar organizações orientadas
por processos de negócio?” (p. 28). A resposta para tal questionamento veio com o
desenvolvimento do BPM. De acordo com a ABPMP (2015, p. 44), o gerenciamento
de processos de negócio “representa uma nova forma de visualizar as operações de
negócio que vai além das estruturas funcionais tradicionais”. Na perspectiva do
BPM, busca-se compreender todo o trabalho cujo objetivo é entregar produtos ou
serviços. O gerenciamento tem início no nível mais elevado para se ter a visão endto-end (ponta a ponta). Os fluxos de trabalho, dentro das áreas funcionais, são
considerados

por

meio

da

sua

decomposição

em

atividades,

tarefas

e

procedimentos.

A orientação organizacional por processos evita a departamentalização que isola os
esforços e impede a interligação das equipes, o que, normalmente, gera perda de
tempo, qualidade e capacidade de atendimento. Por isso, faz todo sentido definir
uma estrutura organizacional em torno de um processo como fluxo de trabalho. Para
Gonçalves (2000, p. 15), a mudança da estrutura funcional da empresa para uma
estrutura por processos implica “definir a responsabilidade pelo andamento do
processo, minimizar as transferências, maximizar o agrupamento de atividades e
diminuir o gasto de energia”.

O BPM tem primordial papel porque faz com que a organização opere a partir de
todas as dimensões do negócio. O objetivo é viabilizar a melhor coordenação e
integração dos trabalhos. Com isso, habilita-se o foco direcionado a clientes,
tornando possível que a organização se prepare antecipadamente para mudanças.
O gerenciamento de processos de negócio provê uma visão sistêmica da
organização, com um melhor entendimento dos seus processos de negócio, isto é,
da sua cadeia de valor (Baldam et al., 2014).

Entretanto, a implementação e gestão de processos pode ser extremamente
desafiadora se não houver habilitadores, tais como: o desenho de processo (que
contempla as especificações das atividades a serem executadas); um conjunto
equilibrado de indicadores de processo (que permite o controle e o refinamento dos
resultados); a infraestrutura do processo (como a TI e o RH, que são essenciais para
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a viabilidade da execução das tarefas); o dono do processo (que é seu guardião que
encara a responsabilidade com seriedade e comprometimento); e, por último, mas
não menos importante, os executores do processo (que são as pessoas que
trabalham com os processos e, para isso, precisam de um conjunto diferente de
habilidades, experiências, comportamentos e conhecimento) (Hammer, 2013).
Hammer (2013, p. 7) destaca os benefícios da adoção do BPM ao afirmar que “´por
meio de BPM, uma organização pode criar processos de alto desempenho, que
funcionam com custos mais baixos, maior velocidade, maior acurácia, melhor uso de
ativos e maior flexibilidade”. A visão do desenho do processo end-to-end (ponta a
ponta), que ultrapassa as barreiras organizacionais, torna possível a eliminação de
custos que não agreguem valor. Ainda sobre as principais razões pelas quais as
organizações aplicam o BPM, Hrastnik et al. (2007) listam a busca por: aumentar a
eficiência, reduzir custos, melhorar a eficácia e a inovação do processo, gerenciar a
conformidade e o desenvolvimento, bem como introduzir sistemas de TI.

Por se tratar de uma abordagem gerencial que privilegia processos de negócio
orientados para a agregação de valor aos clientes, o BPM tem trazido, portanto,
contribuições significativas para as organizações. Porém, para que haja aumento
nos ganhos advindos da adoção dessa metodologia, é capital que elas saibam
gerenciar o conhecimento inerente aos processos de negócio (Oliveira et al., 2010).

2.1.2 Ciclos de BPM

Uma contribuição de grande relevância para os profissionais que adotam o
gerenciamento de processos de negócio é a possiblidade de contar com uma
estrutura básica de atividades de trabalho, ou seja, um ciclo de atividades. Esse
ciclo fornece subsídios que permitem aos tomadores de decisões saber por onde
iniciar e como guiar os trabalhos de BPM. No entanto, somente olhando para um
modelo esquematizado, é desafiador prever se ele será ou não efetivo, posto que a
forma como o mesmo será implantado faz toda a diferença (Baldam et al., 2014).

Um ciclo de vida de BPM tem como fundamento a prática gerencial da metodologia,
caracterizada como um processo contínuo de atividades integradas, desde as mais

28

simples até as mais complexas. Existem diversas representações de ciclos de vida
de melhoria de processos, com variações relativamente similares. Cada ciclo tem
sua lógica e suas etapas, mas todos têm um mesmo propósito comum: melhorar o
desempenho dos processos de negócio das organizações. “Não há como afirmar
que somente um determinado ciclo é válido ou não, que um está certo e o outro
errado” (Silva, 2017, p. 147).

Em função do significativo volume de modelos ou ciclos de BPM disponíveis em
estudos e no mercado, nesta pesquisa são abordados apenas alguns ciclos que
possuem grande visibilidade e são citados de forma intensa na literatura (Tabela 2).

Tabela 2 -

Ciclos de BPM pesquisados

Autor(es)

Etapas do Ciclo de BPM
• Entendimento das necessidades de negócio
• Entendimento dos processos de negócio
• Análise e modelagem
(Adesola & Baines, 2005)
• Redesenho
• Implementação
• Avaliação dos novos processos de negócio e da metodologia
• Revisão
• Criação
• Modelagem
• Pré-análise
(Jung, Choi, & Song, 2007)
• Execução
• Pós-análise
• Evolução
• Desenvolvimento da estratégia
• Definição e modelagem
• Implementação
(Houy, Fettke, & Loos, 2010)
• Execução
• Monitoramento e controle
• Otimização e Melhoria
• Planejamento do BPM
• Análise, modelagem e otimização dos processos
(Baldam et al., 2014)
• Implantação dos processos
• Monitoramento do desempenho dos processos
• Planejamento
• Análise
• Desenho
(ABPMP, 2015)
• Implementação
• Monitoramento & Controle
• Refinamento
Fonte: adaptada de Adesola, S., & Baines, T. (2005). Developing and evaluating a methodology for
business process improvement. Business Process Management Journal, 11(1), 37–46; Jung, J., Choi,
I., & Song, M. (2007). An integration architecture for knowledge systems and business process
management systems. Computers in Industry, 58(1), 21–34; Houy, C., Fettke, P., & Loos, P. (2010).
Empirical Research in Business Process Management - analysis of an emergin field of research.
Business Process Management Journal, 16(4), 619–661; Baldam, R. de L., Valle, R., & Rozenfeld, H.
(2014). Gerenciamento de processos de negócios - BPM: uma referência para implantação prática.
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Rio de Janeiro: Elsevier; ABPMP. (2015). BPM CBOK V3.0: guia para o gerenciamento de processos
de negócio (3ª ed). ABPMP Brasil.

Adesola e Baines (2005) propõem um ciclo de BPM cujo valor está no fato de ele ser
resultado de um processo iterativo entre teoria, prática e estudos de caso na área. O
foco é orientar as ações e as decisões da equipe responsável pelo projeto de BPM.
A metodologia, que pode ser usada tanto para iniciativas de melhoria de processos
quanto para a reengenharia de processos, é um guia, sem ser um manual ou
procedimento engessado. Suas fases contemplam: entender as necessidades de
negócio; entender os processos de negócio; analisar e modelar os processos de
negócio; redesenhar os processos de negócio; implementar os novos processos
de negócio; avaliar os novos processos de negócio e a metodologia; revisar os
processos de negócio.

Um ciclo de BPM de seis fases é proposto por Jung, Choi e Song (2007). A primeira
consiste em criar (ou modificar) o projeto do processo, por meio da discussão entre
projetistas, analistas e executores, a fim de sintetizar e analisar diversas
necessidades e opiniões. A fase seguinte é modelar o processo, ou seja, especificálo em linguagem apropriada. Na próxima fase, a tarefa é pré-analisar o modelo
proposto, normalmente por meio da simulação e da análise estatística. Ao executar
o processo, é possível que o mesmo seja monitorado gerando dados para a fase
posterior, cujo objetivo é pós-analisar o processo, viabilizando ações de melhoria
com vistas a evoluir os resultados.

O ciclo de BPM de Houy, Fettke e Loos (2010) é fruto da análise de importantes
ciclos mencionados na literatura e contempla fases semelhantes ao ciclo do corpo
de conhecimento comum proposto pela ABPMP, que será abordado em detalhes
neste referencial. O conhecido “Ciclo de Houy” é composto pelas atividades de:
desenvolver a estratégia (relativa à gestão dos processos de negócio da
organização); definir e modelar os processos de negócio (com vistas a concretizar
os objetivos estratégicos identificados na fase anterior); implementar os processos
de negócio críticos (de acordo com as especificidades geradas na fase de
modelagem); executar os processos de negócio (colocando-os à prova); monitorar
e controlar os processos de negócio (analisando os fatores que impactam a
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performance e a qualidade); otimizar e melhorar os resultados (refinando os
processos de negócio).

Baldam et al. (2014) defendem um ciclo de BPM unificado (a partir da revisão de
literatura dos mais relevantes ciclos), composto por quatro fases: planejar o BPM;
analisar, modelar e otimizar processos; implantar processos; e monitorar o
desempenho de processos. As atividades são realizadas com o apoio de
metodologias, ferramentas e estruturas “habilitadoras”: gerenciamento de mudança,
maturidade de processos, escritório de processos, gerenciamento de riscos,
conhecimentos complementares, gerenciamentos de projetos e tecnologia da
informação. As diretrizes e especificações iniciam o fluxo de atividades, que
englobam constantes configurações, monitoramentos e realimentações no sistema.
Vale destacar que todo o contexto é desenvolvido considerando as variáveis do
ambiente externo à organização, bem como seu próprio ambiente (interno).

A prática do gerenciamento de processos de negócio envolve um conjunto de
atividades próprias, realizadas e retroalimentadas ciclicamente, assegurando o
alinhamento com a estratégia organizacional. Para atingir esse objetivo, a ABPMP,
propõe, em um corpo de conhecimento comum (CBOK) que reflete o consenso das
práticas e vocábulos da metodologia, um ciclo de vida BPM típico, focado no
gerenciamento

da

mudança,

que

envolve:

planejar,

analisar,

desenhar,

implementar, monitorar / controlar e refinar. Conforme o CBOK, “BPM implica um
comprometimento permanente e contínuo da organização para o gerenciamento de
seus processos” (ABPMP, 2015, p. 63).

2.1.2.1 Ciclo de vida BPM CBOK

Com o propósito de promover a prática do gerenciamento de processos de negócio,
a ABPMP é responsável pela elaboração e evolução do Guia para o Gerenciamento
de Processos de Negócio – Corpo Comum de Conhecimento (BPM CBOK). A
ABPMP é uma associação sem fins lucrativos, independente de fornecedores,
dedicada à promoção de conceitos e práticas de BPM. Fundada em 2003 nos
Estados Unidos, a ABPMP é uma referência mundial em BPM. No Brasil, realiza
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várias atividades referentes à disseminação do BPM e tem alcançado público em
praticamente todo o país (http://www.abpmp-br.org/, recuperado em 30, abril, 2018).

Por meio desse corpo de conhecimento, a ABPMP pretende propiciar debates sobre
o gerenciamento de processos de negócio mediante um vocabulário comum. “O
BPM CBOK é uma referência básica para profissionais de BPM. O propósito primário
é identificar e fornecer uma visão geral das áreas de conhecimento necessárias para
a prática de BPM” (ABPMP, 2015, p. 30). Em termos de estrutura, o CBOK é
organizado em nove áreas de conhecimento (Figura 1).

Figura 1 -

Áreas de conhecimento do BPM CBOK

Fonte: adaptado de ABPMP. (2015). BPM CBOK V3.0: guia para o gerenciamento de processos de
negócio (3ª ed). ABPMP Brasil.

As áreas de conhecimento são aglomeradas em duas perspectivas: a organizacional
e a de processo. A primeira trata das questões mais amplas e de como a prática de
BPM se relaciona com as dimensões organizacionais. A segunda engloba o
alinhamento de conceitos, atividades-chave e o conjunto de habilidades para a
prática de BPM, bem como a habilitação e o suporte por meio das tecnologias de
BPM. As nove áreas de conhecimento “refletem as capacidades que devem ser
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consideradas por uma organização na implementação do Gerenciamento de
Processos de Negócio” (ABPMP, 2015, p. 31).

O ciclo de BPM proposto no CBOK (Figura 2) busca ressaltar a continuidade, isto é,
a retroalimentação da informação, com vistas a assegurar o efetivo gerenciamento
da mudança.

Figura 2 -

Ciclo de vida BPM CBOK

Fonte: ABPMP. (2015, p. 63). BPM CBOK V3.0: guia para o gerenciamento de processos de negócio
(3ª ed). ABPMP Brasil.

As atividades de BPM, que visam propor novos processos ou melhorar os já
existentes, iniciam-se no planejamento com base na visão estratégica do negócio,
seguido da análise da situação atual e do desenho de novos ou melhorados
processos. A partir de então, o mapeamento das atividades é implementado, tendo
seus resultados monitorados para que seja possível o refinamento, que dá início a
um novo ciclo. Vale destacar, no entanto, que “a intenção do ciclo proposto pelo
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CBOK é trazer uma referência a um ciclo de vida típico, sem ter intenção de ser
prescritivo ou mesmo definitivo ou único válido” (Silva, 2017, p. 147). Adaptações
podem ser feitas para adequar o ciclo às necessidades de cada organização.

Para cada fase, o CBOK (ABPMP, 2015) indica o objetivo almejado e as possíveis
técnicas a serem adotadas para tal finalidade. Vale destacar a possibilidade de
interação de tais ferramentas com os processos de conversão de conhecimento,
como será abordado em subseção específica deste projeto. Sobre as fases e
técnicas indicadas:

a) Planejamento: o objetivo principal é definir o plano, alinhar sobre a estratégia
da organização e definir o foco do ciclo. Técnicas de priorização podem ser
adotadas;
b) Análise: estudo do contexto da organização e do contexto do processo.
Técnicas recomendadas: entrevistas, observação direta, interação com
clientes, pesquisa em documentos, diagramas, registros de auditoria;
c) Desenho: delineamento do novo cenário do processo, com a proposição de
soluções

para

questões

priorizadas

na

fase

de

análise.

Práticas

recomendadas: combinação de fluxos semelhantes em um único fluxo,
modelagem em notação comum a todos os envolvidos, estruturação de
instruções de trabalho, adoção de tabelas de decisão para as regras de
negócio;
d) Implementação: execução de tudo que foi planejado no desenho, o que pode
também envolver a automatização das atividades. Técnica sugerida:
treinamento nos novos procedimentos;
e) Monitoramento e Controle: acompanhamento (que é monitorar) e ação para
correções necessárias (que é controlar). Ferramentas adequadas: clara
definição dos indicadores e painéis de controle;
f) Refinamento:

realização

de

ajustes

para

o

aperfeiçoamento

da

implementação. Técnicas recomendadas: plano de comunicação (com o
posicionamento

claro

da

liderança)

e

gerenciamento

(descongelamento, mudança e recongelamento).

da

mudança
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O BPM é, portanto, uma abordagem disciplinar sobre os processos de negócios das
organizações que indica os métodos mais adequados para identificar, desenhar,
executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar os processos.
Independentemente de serem automatizados ou não, os processos precisam ser
desenhados e implementados de forma consistente e alinhada aos objetivos
estratégicos da organização (Britto, 2011).

Contador et al. (2005) afirmam que a gestão por processos, como prática
administrativa, tem o objetivo de assegurar a melhoria contínua do desempenho da
organização, por meio da elevação dos níveis de qualidade de seus processos de
negócios. Para os autores, práticas de gerenciamento do conhecimento, aplicadas à
operação e à gestão de processos, constituem um recurso com grande potencial
para identificação de problemas e oportunidades inerentes aos processos e, por
consequência, transformam-se em um importante facilitador para a melhoria
contínua das operações. Dessa forma, na seção seguinte aborda-se o segundo pilar
do arcabouço teórico, a Gestão do Conhecimento.

2.2 Gestão do Conhecimento (GC)

Nonaka e Takeuchi (1997) sustentam que, para lidarem com as mudanças no
ambiente de maneira dinâmica, as organizações precisam criar informação e
conhecimento e não apenas processá-los de forma eficiente. Para Drucker (2000),
organizações baseadas em conhecimento precisam de propósitos claros e comuns
que possam ser traduzidos em ações específicas. Portanto, apesar de ser
desafiador o gerenciamento do conhecimento organizacional, quando há a criação
do conhecimento e seu adequado uso, observa-se um impacto direto na melhoria da
produtividade da empresa e na acumulação de riqueza (Yaxiong et al., 2008).

O conhecimento também é apontado como vantagem competitiva por Bem e Ribeiro
Júnior (2006). Os autores afirmam que o conhecimento só aumenta quando é
utilizado, dividido ou compartilhado, podendo ser considerado um recurso infinito,
que pode trazer grandes benefícios, principalmente em longo prazo. O desafio é
justamente o seu gerenciamento, posto que tal processo tem um caráter
interdisciplinar (envolvendo áreas de conhecimento como organização, tecnologias
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de informação, comunicação, entre outras) e envolve profissionais de diversos
perfis. Portanto, para ser efetiva, a GC tem que ser muito bem articulada.

Drucker (2000) afirma que organizações baseadas em conhecimento precisam de
propósitos claros e comuns que possam ser traduzidos em ações específicas. A
estratégia adotada deve ser concentrada em um único objetivo ou, no máximo, em
poucos objetivos, posto que a organização “deve ser estruturada em torno de metas
que definam com clareza as expectativas de desempenho gerencial para toda a
organização” (p. 18).

Há premissas que devem ser consideradas na definição, implantação e avaliação de
uma proposta prática de implementação da GC: é de suma importância ter a
consciência de que o conhecimento tem origem e reside na mente dos indivíduos;
há que se ter confiança, estímulo e recompensa para que haja o compartilhamento;
a tecnologia como ferramenta, o suporte da direção e recursos são fatores
essenciais; e iniciativas ligadas ao conhecimento devem começar com um
programa-piloto e precisam ser avaliadas, qualitativa e quantitativamente (Davenport
& Prusak, 1998).

Indiscutivelmente, a ênfase atual na GC resultou naturalmente de desenvolvimentos
econômicos, industriais e culturais. Wiig (1997) propõe uma forma de avaliar a
intensificação da dependência do conhecimento por meio da observação de como o
foco econômico mudou com o tempo (Figura 3).
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Figura 3 -

Estágios das atividades econômicas e do conhecimento

Fonte: adaptada de Wiig, K. M. (1997). Knowledge Management: where did it come from and where
will it go? Journal of Experts Systems with Applications, 13(1), 1–14.

No início, o foco estava nas preocupações de como aproveitar ao máximo os
recursos limitados, isto é, a busca pela excelência operacional. Mais tarde, a meta
mudou para produzir produtos inteligentes, havendo a busca pela liderança.
Atualmente, as organizações avançadas concentram-se na criação de soluções
engenhosas e no desenvolvimento de relacionamentos amplos para tornar os
clientes bem-sucedidos em seus negócios, objetivando a intimidade com o cliente
(Wiig, 1997).

Para ser exitosa, a GC deve estar intimamente vinculada a um grupo específico de
processos de interesse crítico para a empresa. É preciso haver meios para organizar
informações e conhecimentos, conforme cada tarefa do fluxo de tais processos. Ou
seja, os processos de negócio precisam estar habilitados pelo conhecimento,
conforme Figura 4 (Records, 2005).
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Figura 4 -

Um processo habilitado pelo conhecimento

Fonte: traduzida de Records, L. R. (2005). The fusion of process and knowledge management (p. 3).
BPTrends, Setembro.

Um processo é habilitado pelo conhecimento quando há o questionamento sobre
quem usará os dados, como os mesmos são obtidos e como eles interagem com
outros, de modo a serem disponibilizados quando necessário novamente. A Figura 4
mostra um processo end-to-end (ponta a ponta) de desenvolvimento de produto.
Conforme o diagrama, qualquer tipo de esforço processual também deve ter uma
dimensão de GC; isto é, não apenas os fluxos e etapas do processo são
considerados, mas também o conhecimento necessário para sua execução
(Records, 2005).

Como exemplos de pesquisas sobre a importância da aplicação de práticas de GC,
vale destacar o estudo avaliativo sobre o desenvolvimento intelectual no ambiente
universitário de Mir e Bazgir (2018). Os pesquisadores relacionaram modelos
mentais, aprendizado em equipe e pensamento sistêmico (no tocante à
aprendizagem organizacional) com cultura, estrutura, relações sociais e pessoais
(em relação ao compartilhamento do conhecimento). Como resultado, o estudo
afirma que que o ativo intelectual de uma organização é positivamente influenciado
pelo compartilhamento do conhecimento, quando há um clima de confiança e
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condições de gerenciamento que vise o aumento e a partilha de conhecimentos e
experiências.

Na subseção seguinte, os principais conceitos relacionados à GC são abordados,
posto que as definições de dado, informação e conhecimento são referências
precípuas para a discussão acadêmica acerca das organizações de conhecimento e
à gestão da informação e do conhecimento (Alvarenga Neto, 2008). A compreensão
do significado da GC propriamente dita (bem como de seus modelos) também é de
fundamental relevância para esta pesquisa.

2.2.1 Principais conceitos
De acordo com Davenport e Prusak (1998, p. 1), “o conhecimento não é dado nem
informação, embora esteja relacionado com ambos e as diferenças entre esses
termos sejam normalmente uma questão de grau”. Segundo os autores, dados são a
matéria-prima para a geração de informações; essas, por sua vez, têm como
finalidade impactar, de alguma forma, o julgamento ou comportamento do indivíduo.
Sob um aspecto evolutivo, “o conhecimento deriva da informação da mesma forma
que a informação deriva de dados” (Davenport & Prusak, 1998, p. 6).

Diferenciar os significados de dado, informação e conhecimento não é tarefa fácil.
Contudo, na mesma linha gradativa proposta por Davenport e Prusak, Alvarenga
Neto (2008) alega que a compreensão pode ser alcançada por meio de um processo
que englobe os três elementos em um fluxo contínuo, no qual: dados são as
observações sobre o estado do mundo (fáceis de serem capturadas, comunicadas e
armazenadas); já a informação demanda análise (agregando relevância e propósito
aos dados); e o conhecimento configura a informação mais preciosa (e, por
conseguinte, de mais difícil gerenciamento).
Drucker (2000, p. 13) define informação como “dado investido de relevância e
propósito” e salienta que, para haver a conversão de dado em informação, no
entanto, é necessário o conhecimento, posto que, para o autor, “conhecimento, por
definição, é especializado”.
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Nonaka e Takeuchi (1997) definem conhecimento como “um processo humano
dinâmico de justificar a crença pessoal com relação à verdade” (p. 63) e informação
como “um meio ou material necessário para extrair e construir o conhecimento” (p.
63). Por conseguinte, a informação concerne ao fluxo de mensagens, ao passo que
o conhecimento é fruto desse mesmo fluxo, sustentado por crenças e
compromissos. “Tanto a informação quanto o conhecimento são específicos ao
contexto e relacionais na medida em que dependem da situação e são criados de
forma dinâmica na interação social entre as pessoas” (p. 64).

Ainda no tocante ao conceito de conhecimento, Nonaka e Takeuchi (1997) destacam
que o conhecimento explícito (expresso em palavras e números) é apenas o
primeiro indício de algo muito mais abrangente, posto que o conhecimento é
altamente pessoal e difícil de formalizar. Isto é, além de expressões quantificáveis e
passíveis de demonstração, o conhecimento também engloba conclusões, insights e
palpites subjetivos, que é o conhecimento tácito, aquele enraizado significativamente
nas ações e experiências do indivíduo. Os autores ainda ressaltam que o
conhecimento tácito pode ser segmentado em duas dimensões: técnica (capacidade
informal; o saber como fazer algo) e cognitiva (esquemas, modelos mentais, crenças
e percepções; nossa imagem da realidade).

Choo (2006) utiliza-se da tipologia que divide o conhecimento entre codificado
(privado ou público) e não codificado (pessoal ou de senso comum) para introduzir
sua explanação sobre o conhecimento organizacional que, segundo o autor, pode
ser diferenciado entre conhecimento tácito, explícito e cultural. Para o autor, tácito é
“o conhecimento implícito usado pelos membros da organização para realizar seu
trabalho e dar sentido a seu mundo” (Choo, 2006, p. 188). Além disso, é um
conhecimento de difícil verbalização, sendo manifestado pelas habilidades, não
sendo possível reduzi-lo a regras ou receitas, mas de vital papel para a organização
ao viabilizar o aprendizado e a inovação. Já o conhecimento explícito pode ser
expressado por um sistema de símbolos, viabilizando sua comunicação e difusão.
Finalmente, explícito é o conhecimento que é baseado “no objeto quando é
codificado em séries de símbolos (palavras, números, fórmulas) ou em objetivos
físicos (equipamentos, documentos e modelos)” (p. 189). Choo (2006, p. 190) ainda
define o conhecimento cultural como “estruturas cognitivas e emocionais que
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habitualmente são usadas pelos membros da organização para perceber, explicar,
avaliar e construir a realidade”.
Com base nas conceituações pesquisadas, é possível concordar com Alvarenga
Neto (2008) que defende a compreensão das conceituações de dado, informação e
conhecimento a partir de uma perspectiva evolutiva, na qual, o dado trabalhado
propicia a informação que, devidamente aplicada e compartilhada, gera o
conhecimento. Para assimilar essa evolução, que é a base da conversão do
conhecimento, com vistas a criar e gerenciar o conhecimento organizacional,
também é fundamental refletir sobre a diferenciação entre conhecimento tácito e
explícito, proposta por Nonaka e Takeuchi (1997) e complementada de forma tão
eloquente por Choo (2006).

Compreender a importância do conhecimento para as organizações é o primeiro
passo para a sua gestão. Em função do dinamismo ambiental em que se encontram
as organizações, a GC precisa ser bem planejada para estar alinhada à estratégia
de negócios da empresa. Como prática gerencial, a GC surgiu no início dos anos
1990 e logo se tornou parte da estratégia empresarial. Na literatura, são
apresentados inúmeros conceitos de GC, com diferentes perspectivas. Porém, em
termos gerais, os teóricos apontam que a GC engloba gerenciar conhecimentos
existentes e adquirir novos conhecimentos, vislumbrando a melhoria de determinado
processo, atividade ou organização (Nonaka & Takeuchi, 1997).
Davenport e Prusak (1998, p. 30) consideram a GC como uma “reunião de todas as
tarefas que envolvam a geração, codificação e transferência do conhecimento”. Já
para Sabbag (2007, p. 60), a GC é “um sistema integrado que visa desenvolver
conhecimento e competência coletiva para ampliar o capital intelectual de
organizações e a sabedoria das pessoas”. Na conceituação de Robbins (1999), o
processo da GC começa com a identificação de conhecimentos importantes para a
organização, seguido do desenvolvimento de redes (de preferência informatizadas)
e de sistemas de informação, que tornem tais conhecimentos rapidamente
disponíveis para aqueles que deles necessitam.
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Nas definições pesquisadas, percebe-se uma proposição de atividades sequenciais
que propiciam o gerenciamento do conhecimento. Destarte, para adensar a
fundamentação teórica sobre o tema, na próxima subseção, são abordados modelos
de GC, isto é, a prática da GC.

2.2.2 Modelos de GC

A construção de metodologias de GC, baseadas em estudos e pesquisas a partir de
experiências vivenciadas por várias organizações, originam os denominados
“modelos de GC”. Há inúmeros modelos criados com base nesta lógica e não será
objetivo deste projeto exauri-los ou abordá-los em profundidade. Mesmo assim, para
a compreender os principais modelos, a fim de selecionar aquele cuja relação com a
metodologia de BPM será avaliada, a partir da percepção de profissionais da área,
realizou-se um levantamento sobre vários quadros e atividades de GC, conforme
sintetizado na Figura 5.

Figura 5 -

Modelos de GC pesquisados

Fonte: adaptada de: Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1997). Criação de conhecimento na empresa: como
as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Elsevier; Davenport, T. H., &
Prusak, L. (1998). Conhecimento empresarial: como as organizações gerenciam seu capital
intelectual. Rio de Janeiro: Campus; Teixeira Filho, J. (2000). Gerenciando conhecimento: como a
empresa pode usar a memória organizacional e a inteligência competitiva no desenvolvimento dos
negócios. São Paulo: SENAC; Bukowitz, W. R., & Williams, R. L. (2002). Manual de Gestão do
Conhecimento: ferramentas e técnicas que criam valor para a empresa. Porto Alegre: Bookman;
Holsapple, C. W., & Joshi, K. D. (2002). A knowledge management ontology. Handbook on
Knowledge Management, 1, 89–128; Pereira, H. J. (2002). Bases Conceituais de um Modelo de
Gestão para Organizações Baseadas no Conhecimento. Anais do 23º Simpósio de Gestão da
Inovação Tecnológica. Salvador, BA, Brasil; Probst, G., Raub, S., & Romhardt, K. (2002). Gestão do
conhecimento: os elementos construtivos do sucesso. Porto Alegre: Bookman; Sabbag, P. Y. (2007).
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Espirais do conhecimento: ativando indivíduos, grupos e organizações. São Paulo: Saraiva;
Alvarenga Neto, R. C. D. de. (2008). Gestão do conhecimento em organizações: proposta de
mapeamento conceitual integrativo. São Paulo: Saraiva.

Nonaka e Takeuchi (1997) propõem um modelo (denominado Modelo SECI), que se
baseia no fato de que o conhecimento humano é criado e expandido através de
interação social entre o conhecimento tácito e o explícito. Tal conversão do
conhecimento

ocorre

pelas

ações:

socializar,

externalizar,

combinar

e

internalizar. Na socialização, ocorre a troca de conhecimentos tácitos. A
externalização se dá quando o conhecimento tácito é expresso e codificado,
transformando-se em conhecimento explícito. Ocorre a combinação quando novos e
antigos conhecimentos explícitos são combinados e transferidos. Na internalização,
os novos conhecimentos explícitos são apropriados pelo indivíduo, transformando-se
em conhecimento tácito. Esse processo de criação de conhecimento é composto por
cinco fases: o compartilhamento de conhecimento tácito; a criação de conceitos; a
justificação dos conceitos; a construção de um arquétipo ou modelo; e a difusão
interativa do conhecimento.

Davenport e Prusak (1998) identificam quatro processos de conhecimento: geração
de

conhecimento

(criação

e

aquisição

de

conhecimento), codificação

de

conhecimento (armazenamento), transferência de conhecimento (compartilhamento)
e aplicação de conhecimento. Para os autores, a GC ocorre por meio do acesso, da
geração, da incorporação e da transferência; deve ser aplicada com o objetivo de
disponibilizar o conhecimento certo para as pessoas certas na hora certa, ajudandoas a transformar a informação em ação, de forma a incrementar a performance
organizacional. O importante é como o conhecimento é adquirido e como pode ser
usado de maneira a alcançar resultados positivos, que venham ao encontro das
necessidades da empresa. A GC trata, portanto, dos processos que atuam sobre os
ativos da organização, incluindo o ato de desenvolver (criar), de preservar
(codificar), de compartilhar (distribuir) e de aplicar (usar) o conhecimento.

Teixeira Filho (2000) considera a GC como uma coleção de processos que dirige a
criação, disseminação e utilização do conhecimento, para atingir plenamente os
objetivos da organização. O modelo apresentado é composto por cinco etapas:
preparar, explicitar, socializar, divulgar e avaliar. O autor conclui que o
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conhecimento está relacionado à ação; as pessoas obtêm e geram conhecimento de
diversas maneiras, a partir das informações (ou seja, comparando, experimentando)
e que, para tal, devem estar intelectualmente qualificadas.

Bukowitz e Williams (2002) alvitram um modelo de diagnóstico de GC por meio da
avaliação dos processos tático e estratégico. A proposta engloba um instrumento
qualitativo com o objetivo de provocar a reflexão dos assuntos e preocupações que
cercam a GC nas organizações. As atividades de avaliação tática englobam: obter
(vinculado à necessidade de saber, solicitar, entender, comunicar e capturar a
informação); usar (derrubando barreiras estruturais que impeçam a disseminação do
conhecimento obtido) e aprender (identificando formas de aprendizagem e
compartilhando o conhecimento). Já a avaliação estratégica envolve: avaliar
(identificando novas formas de capital organizacional e de práticas de GC),
sustentar

(garantindo

a

sustentabilidade

do

conhecimento)

e

descartar

(despojando o que não é necessário).

Holsapple e Joshi (2002) apresentam quatro categorias principais de atividades de
manipulação do conhecimento: adquirir (identificar o conhecimento no ambiente
externo e o transformar em uma representação que pode ser internalizada e
utilizada); selecionar internamente (identificar o conhecimento necessário dentro
dos recursos existentes de uma organização); internalizar (incorporar ou tornar o
conhecimento parte da organização); e usar (gerar novos conhecimentos pelo
processamento do conhecimento existente e disponibilizar o conhecimento para o
exterior da organização).

Pereira (2002) propõe um modelo de gestão para organizações baseadas em
conhecimento a partir de três pilares: estratégia (análise do ambiente e de seus
impactos no negócio), estrutura (adaptação da organização para a GC) e processos.
No que concerne aos processos do modelo, os mesmos são: identificar (as
competências essenciais); capturar (conhecimentos, habilidades e experiências);
selecionar / validar (filtragem e avaliação da qualidade do conhecimento);
organizar / armazenar (permitindo uma rápida recuperação do conhecimento
sempre que necessário); compartilhar (viabilizando o acesso e a distribuição);
aplicar (utilização do conhecimento e registro das lições aprendidas); e criar
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(englobando dimensões como a aprendizagem, a externalização, lições aprendidas,
o pensamento criativo, a pesquisa, a experimentação, a descoberta e a inovação).

A GC deve auxiliar os gestores a tratarem o conhecimento como um recurso, além
de fomentar práticas factíveis de implementação. Neste âmbito, Probst, Raub e
Romhardt (2002) destacam os processos essenciais de GC que englobam:
identificar (descrevendo o ambiente de conhecimento da empresa); adquirir
(considerando as diversas fontes de conhecimento); desenvolver (produzindo
novas capacidades); compartilhar (distribuindo o conhecimento para quem
necessita); utilizar (aplicação produtiva do conhecimento); e reter (armazenamento
e atualização do conhecimento).

Para explicar o processo de criação do conhecimento e suas práticas, Sabbag
(2007) apresenta a espiral do conhecimento do indivíduo, a espiral do conhecimento
em grupos e também em organizações, a partir de duas dimensões: a introversão e
a extroversão. Nas organizações, as fases da espiral partem da atividade de criar
(inovação por meio do rompimento de paradigmas), passando pelas atividades de
codificar e compartilhar (ambas na dimensão da extroversão e se referem ao
registro e ao mapeamento do conhecimento, bem como sua difusão dinâmica), até o
ato de acumular (que trata do crescimento do capital intelectual da organização e
das políticas de retenção do conhecimento). Não obstante, o fluxo é de uma espiral,
isto é, ciclicamente o processo passa novamente pelas etapas e práticas.

O escopo de atuação da GC pode envolver não apenas a gestão da própria área,
mas também outras, como a de tecnologias, de comunicação e de relações
institucionais. Neste caso, a diversidade de formações e informações viabiliza
diferentes perspectivas, fortalecendo seus elementos. Alvarenga Neto (2008), em
pesquisa sobre a GC em um centro de tecnologia, identifica cinco elementos do
escopo de atuação da GC: identificar (mapear conhecimentos, fontes de geração
de conhecimento, bem com os processos); capturar (organizar e padronizar as
informações); armazenar (proteger o conhecimento); disponibilizar (compartilhar,
transmitir o conhecimento); e monitorar (acompanhar o processo e seus
indicadores).
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Na subseção seguinte, detalha-se o modelo de conversão do conhecimento,
proposto por Nonaka e Takeuchi (1997) e constituído pelos modos de conversão do
conhecimento: socialização, externalização, combinação e internalização.

2.2.2.1 Modelo SECI

Ao apresentam a teoria da criação do conhecimento organizacional, Nonaka e
Takeuchi (1997) destacam que sua pedra fundamental refere-se à diferenciação
entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. A força motriz da criação do
conhecimento é a mobilização e a conversão do conhecimento, em duas dimensões:
epistemológica (referente à teoria do conhecimento) e a ontológica (relacionada ao
nível das entidades criadoras do conhecimento). O movimento de criação ocorre em
uma espiral dinâmica, que representa o fluxo de interação e conversão entre os dois
tipos de conhecimento considerados (tácito e explícito), a partir de um nível
ontológico inferior para um mais alto.

Em obra posterior, Takeuchi e Nonaka (2008) reafirmam e complementam a teoria,
bem como a explicação dos modos de conversão do conhecimento (socialização,
externalização, combinação e internalização), que formam um ciclo que passou a
ser conhecido na literatura como Modelo SECI, espiral SECI ou processo SECI
(Figura 6). Para os teóricos, esse ciclo está no núcleo do processo de criação do
conhecimento.
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Figura 6 -

Modelo SECI de criação do conhecimento.

Fonte: Takeuchi, H., & Nonaka, I. (2008, p. 96). Gestão do conhecimento. Porto Alegre: Bookman.

A essência da criação do conhecimento está na maneira como a espiral emerge,
apoiada por condições promotoras, ocorrendo em fases que são desenvolvidas ao
longo do tempo na organização (Takeuchi & Nonaka, 2008). O modelo representado
na figura reúne todos os componentes da teoria proposta, referenciados a seguir.

Conhecimento tácito e conhecimento explícito são complementares, não podendo
ser encarados como elementos dissociados, porque, de fato, eles interagem e se
alternam nas atividades criativas dos indivíduos. “O conhecimento humano é criado
e expandido através da interação social entre o conhecimento tácito e o
conhecimento explícito” (Takeuchi & Nonaka, 2008). Essa interação é denominada
de “conversão do conhecimento”, que ocorre, para os autores, em quatro modos:

a) Socialização: trata da conversão do conhecimento tácito para tácito, entre
indivíduos. O foco é criar conhecimento por meio da experiência direta. Como
práticas desse tipo de conversão, os autores listam: relacionamento entre
aprendizes e mestres; treinamento no trabalho; brainstorming camps
(reuniões informais fora do local de trabalho para a discussão de problemas
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difíceis, para o compartilhamento de experiências e para o fortalecimento da
confiança mútua);
b) Externalização: trata da conversão do conhecimento tácito para explícito, do
indivíduo para o grupo. O foco é articular conhecimento por meio do diálogo e
da reflexão. Essa conversão se dá pela combinação da dedução e da indução
(processo evolutivo da metáfora, passando pela analogia, culminando no
modelo);
c) Combinação: trata da conversão do conhecimento explícito para explícito, do
grupo para a organização. O foco é sistematizar e aplicar o conhecimento
explícito e a informação. Mecanismos de combinação: decomposição e
operacionalização de visões corporativas, de conceitos do negócio e de
produtos (uso de rede de comunicação computadorizada e de base de
dados);
d) Internalização: trata da conversão do conhecimento explícito para tácito, da
organização para o indivíduo. O foco é aprender e adquirir novo
conhecimento na prática. Ferramentas para a internalização: documentos,
manuais, relatos orais e experiências de “aprender fazendo”.

A partir da premissa de que a organização não pode criar conhecimento por si
mesma, mas sim a partir do indivíduo, Takeuchi e Nonaka (2008) explicam o
processo evolutivo da espiral afirmando que “a criação do conhecimento
organizacional é um processo em espiral, iniciando no nível individual e subindo
através das comunidades expandidas de interação, que atravessa os limites
seccionais, departamentais, divisionais e organizacionais” (p. 70).

Vale ressaltar o importante papel do uso de fontes de informação pelos tomadores
de decisão com vistas a criação do conhecimento organizacional. Em estudo sobre o
comportamento informacional de gestores de empresas de diferentes portes, Mafra
Pereira (2016) conclui que uma das motivações mais citadas pelos participantes da
pesquisa, no que tange à finalidade da informação coletada, é justamente a geração
e construção de novos conhecimentos. Isso corrobora a teoria de que o
conhecimento organizacional é um processo iniciado no nível individual e que se
expande de forma interativa pela organização. Todavia, a confiabilidade da fonte
utilizada também tem relevante impacto sobre os resultados advindos do processo.
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Em pesquisa relacionada também aos fatores motivadores da busca de informação,
assim como ao grau de relevância e confiabilidade das fontes, Fonseca, Barbosa e
Mafra Pereira (2017) afirmam que, para que o processo seja exitoso e crie
conhecimento, há que se valorizar o cliente enquanto fonte de informação, bem
como fontes internas das empresas e bases de dados próprias. Os autores também
concluem que o comportamento informacional de gestores impacta na forma pela
qual a informação é absorvida e processada nas organizações, gerando
conhecimento e inovações.

Takeuchi e Nonaka (2008, p. 71) afirmam que há condições necessárias para a
promoção da espiral do conhecimento, porque “o papel da organização no processo
de criação do conhecimento organizacional é promover o contexto apropriado para
facilitar as atividades de grupo, assim como a criação e o acúmulo de conhecimento
em nível individual”. Conforme os autores, tais condições englobam:

a) Intenção: impulsiona a espiral de conhecimento por representar a aspiração
da organização para atingir suas metas; o ponto crítico desta condição é
visualizar o tipo de conhecimento a ser desenvolvido e operacionalizado;
b) Autonomia: viabiliza mais flexibilidade na aquisição, interpretação e
relacionamento da informação; o foco é garantir que todos os membros da
organização

tenham

permissão

para

agir

autonomamente,

conforme

possibilidades da situação, chegando ao ponto de que o todo e cada parte
compartilhem as mesmas informações;
c) Flutuação e caos criativo: ambos estimulam a interação entre a organização
e o ambiente externo por meio da reflexão; a flutuação é uma ordem de difícil
previsibilidade e ocorre quando há o questionamento das atitudes básicas do
indivíduo em relação ao mundo; já o caos criativo aumenta a tensão dentro da
organização, gerando a atenção necessária para a definição e resolução do
problema;
d) Redundância: refere-se à existência de informação que vai além das
exigências operacionais imediatas, por meio da sobreposição intencional de
conteúdo; acelera o processo de criação do conhecimento através do
aprendizado por intrusão (invasão dos limites funcionais que fornece
diferentes óticas) e do compartilhamento de informações extras;
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e) Requisito variedade: condição promotora que trata da combinação de
informações de maneira diferente, flexível e rápida; a premissa é que todos
tenha acesso igual às informações organizacionais.

Ao acrescentarem a dimensão tempo à base teórica da criação do conhecimento,
Takeuchi e Nonaka (2008) chegam ao modelo integrado de cinco fases que engloba:
o compartilhamento do conhecimento tácito (conhecimento individual amplificado na
organização); a criação dos conceitos (novos conhecimentos são externalizados); a
justificação dos conceitos (determinação se o conceito vale a pena ser buscado); a
construção de um arquétipo (protótipos, mecanismos operacionais, estruturas
organizacionais inovadoras); e a nivelação do conhecimento (extensão do
conhecimento criado). “Uma empresa criadora de conhecimento não opera em um
sistema fechado, mas em um sistema aberto, no qual o conhecimento é
constantemente trocado com o ambiente externo” (p. 82).

O compartilhamento de informações tem papel precípuo na teoria de Nonaka e
Takeuchi (1997). Para tal, os autores apontam mecanismos que podem ser
utilizados como componentes de um processo acertado de gestão estratégica do
conhecimento (Figura 7).

Figura 7 -

Mecanismos de compartilhamento de informações

Fonte: adaptada de Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1997). Criação de conhecimento na empresa: como
as empresas japonesas geram a dinâmica da inovação. Rio de Janeiro: Elsevier.
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A garantia do “livre acesso às informações”, a viabilização da “alocação aberta do
espaço”, a realização de “reuniões abertas” e a promoção da “fluidez na mudança de
pessoal” são mecanismos e sistemas que podem significar a base para o
compartilhamento ou conversão do conhecimento tácito em conhecimento explícito,
reciprocamente (Nonaka & Takeuchi, 1997).

Na conclusão da apresentação da Teoria da Criação do Conhecimento, Nonaka e
Takeuchi (1997) expõem diretrizes, que podem ser adotadas na implementação de
um programa de criação do conhecimento organizacional, bem como servir de
orientação para a definição do processo de gerenciamento do conhecimento:

a) Criação de uma visão do conhecimento pela alta gerência: alicerce para a
formulação da estratégia da empresa; estímulo ao compromisso pessoal por
parte dos gerentes de nível médio e dos funcionários da linha de frente;
b) Desenvolvimento de uma equipe de conhecimento: estímulo de insights e
intuições; oferta de diversidade nos planos de carreira; adoção de métodos
positivos de avaliação (ao invés de critérios negativos);
c) Construção de campo de interação (de alta densidade) na linha de
frente: oferta de um local que fomente ricas experiências originais;
fundamental para a criação do conhecimento, por garantir a construção de
uma linguagem comum e sincronização de diferentes ritmos;
d) Aproveitamento do processo de desenvolvimento de novos produtos:
inovação como a essência da criação do novo conhecimento organizacional;
e) Adoção do modelo gerencial middle-up-down: interseção de fluxos
verticais e horizontais de informação desempenhada pelos engenheiros do
conhecimento;
f) Adoção da organização em hipertexto: aquisição, acúmulo, exploração e
criação de novos conhecimentos de forma contínua e dinâmica;
g) Construção de uma rede de conhecimento com o mundo exterior:
mobilização do conhecimento tácito de participantes externos por meio de
interações sociais.

O conhecimento é criado a partir da combinação de recursos internos e da
necessidade da organização de se ajustar às influências do ambiente em que está
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inserida. Para tal, é necessário que seja criado um contexto físico adequado. “O
conhecimento não pode ser criado no vácuo, e necessita de um lugar onde a
informação receba significado através da interpretação para tornar-se conhecimento”
(Takeuchi & Nonaka, 2008, p. 99). Para abordar a importância do lugar no processo
cognitivo e na ação humana, os autores introduzem o conceito de “ba”, “um contexto
compartilhado em movimento, no qual o conhecimento é partilhado, criado e
utilizado” (p. 99). O propósito é oportunizar a energia, a qualidade e os sítios para a
ocorrência das conversões de conhecimento. Os teóricos destacam também a
importância da energização do ba, ao afirmarem que “ele precisa ser um local autoorganizado com sua própria intenção, direção, interesse ou missão” (p. 108). Por
último, é de grande relevância destacar que um ba isolado não é suficiente, ele
precisa estar conectado a vários outros, de forma sinergética e determinante da
qualidade do conhecimento criado.

Neste contexto, vale ressaltar resultados de pesquisas sobre condições ambientais e
habilitadoras inerentes ao processo de criação do conhecimento organizacional, com
vistas a aproximar a teoria aqui referenciada e a realidade nas organizações.
Pereira, Mafra Pereira, Vasconcelos e Ferreira (2015), ao pesquisarem a presença
de condições capacitadoras e capacitadores em um setor de controle e
acompanhamento acadêmico de uma universidade federal, concluem que, mesmo
não havendo uma sistematização de práticas de gestão ou criação do
conhecimento, há práticas informais. Por isso, os pesquisadores ressaltam que o
mapeamento e implementação de processos seriam de grande valia para a
instituição. Em outro estudo, também sobre capacitadores para a criação do
conhecimento, mas em uma organização privada atuante no agronegócio, Mafra
Pereira e Silva (2018) constatam que, embora haja na organização analisada o
compartilhamento do conhecimento em certo nível, determinadas normas e regras
que regem o próprio negócio impedem, em muitos casos, diálogos abertos e críticas
construtivas que viabilizem a criação do conhecimento.

Em pesquisa realizada para identificar e analisar as contribuições dos capacitadores
do conhecimento e das estratégias de sobrevivência e avanço para a
competitividade de uma multinacional, Silva, Vasconcelos, Jeunon e Duflot (2016)
destacam que as organizações devem estar atentas ao ambiente competitivo e ao
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desenvolvimento de estratégias para a garantia da sobrevivência e de seu avanço.
De acordo com as autoras, para se preparar para mudanças inesperadas, como
uma possível desvalorização dos seus atuais conhecimentos, as organizações
precisar buscar o equilíbrio entre as estratégias de avanço e de sobrevivência,
sendo a GC de fundamental importância para tal meta.

A partir da premissa de que os trabalhadores do conhecimento empregam o
conhecimento como o fator mais importante para a realização das suas funções,
Davenport (2013, p. 32) afirma que “é natural que as organizações procurem
melhorar o trabalho por meio da gestão do conhecimento ou de iniciativas
sistemáticas para aprimorar a distribuição e utilização do conhecimento”. A
efetividade desse tipo de abordagem está condicionada ao fomento da criação do
conhecimento e à disponibilização do conhecimento para os executores do
processo, no momento necessário. De acordo com o autor, a GC precisa ser
aplicada ao contexto dos processos de negócio da organização.

2.3 Integração entre BPM e GC

Para Moreno e Santos (2012), a gestão organizacional deixa de gerar os benefícios
esperados quando há uma distância entre os processos de negócio e os processos
de conhecimento, porque a efetividade das atividades está condicionada à aplicação
do conhecimento na melhoria e na transformação de processos de negócio. Porém,
um fator relevante para que isso ocorra é o reconhecimento da importância do
capital humano, formado por valores e normas individuais e organizacionais, assim
como por competências, habilidades e atitudes de cada funcionário.

Neste contexto, Davenport (2013) assegura que melhorar o desempenho dos
trabalhadores do conhecimento é bastante desafiador e carece de ferramentas e
metodologias adequadas. Mas o desafio traz excelentes resultados porque esses
trabalhadores “são o segredo para a inovação e o crescimento na organização
moderna” (p. 17). O autor ainda afirma que “uma maneira consagrada pelo tempo de
melhorar qualquer forma de trabalho é tratá-lo como um processo” (p. 18), como
apresentado na Figura 8.
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Figura 8 -

Conhecimento na orientação por processos

Fonte: adaptada de Davenport, T. H. (2013). Gestão de Processos no Trabalho do Conhecimento. In
J. vom Brocke & M. Rosemann (Orgs.), Manual de BPM: gestão de processos de negócio (p. 17–36).
Porto Alegre: Bookman.

Davenport (2013) propõe um modelo de três etapas relacionadas à orientação por
processos: criação, distribuição e aplicação. Segundo o autor, a orientação por
processos pode ser implementada a partir da premissa de que diferentes atividades
do conhecimento exigem diferentes tipos de intervenção nos processos. Contudo,
vale ressaltar que “no trabalho do conhecimento, se for enfatizado apenas o
processo, é improvável que um novo desenho seja implementado com êxito” (p. 26).
Por isso, o autor indica práticas adequadas para os momentos diferentes do
gerenciamento de processos de negócio, mas vinculados à criação, distribuição e
aplicação do conhecimento.

A aderência entre uma GC exitosa e o BPM como ferramenta foi observada por
Davenport e Prusak (1998), em pesquisa sobre 31 projetos de GC em renomadas
empresas. De acordo com os autores, os projetos definidos como bem-sucedidos na
pesquisa apresentavam, dentre fatores específicos, alguma orientação para
processos, o que mostra a importância da aplicação da metodologia BPM no sentido
de viabilizar a GC.
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Em estudo sobre os ganhos da integração da GC com os processos de negócio de
organizações, Silva, Gaspar, Costa e Magalhães (2018), ao avaliarem o
mapeamento e implantação do processo de criação e retenção do conhecimento,
destacam como resultados a rapidez na transferência do conhecimento, a
elaboração de mecanismos de controle de processo e a introdução de indicadores
individuais. Os autores também reforçam que o conhecimento deve ser valorizado
como um recurso estratégico para as organizações.

Já Rocha Junior, Guimarães e Jeunon (2014), ao apresentarem um modelo de GC
aplicado aos processos de negócio de uma agência de fomento à pesquisa,
apontam que falhas na comunicação interna podem ser entraves ao sucesso de uma
relação integrativa entre tais áreas de conhecimento. Outros fatores como a alta
rotatividade de pessoal e a falta de compartilhamento do conhecimento também
podem minar os esforços dos gestores. Por isso, os autores reforçam que a GC
precisa ser efetivamente apoiada por um bom gerenciamento de processos, para
que o conhecimento adquirido pelas organizações possa ser revertido em qualidade,
produtividade e soluções inovadoras.

Apesar de terem evoluído independentemente, os ciclos de vida de BPM e GC
deixam claro que o conhecimento é um atributo inerente a processos de negócio e,
por isso, “uma abordagem complementar e integrada das duas áreas de
conhecimento é possível e desejável” (Sena, 2015, p. 201). Tanto que Jung, Choi e
Song (2007) ressaltam que há várias pesquisas científicas cujo foco é introduzir o
conceito de processo em GC ou o conceito de conhecimento em BPM, com o
objetivo de combinar as vantagens dos dois paradigmas.

Uma visão integrativa de conhecimento e processos de negócio é proposta por
Yaxiong et al. (2008), que abordam a origem do denominado conhecimento do
processo de negócio e seus principais aspectos. Para os autores, no contexto
organizacional, regras e experiências relacionadas a determinado processo, quando
organizadas e processadas de forma sistemática, dão origem ao conhecimento do
processo de negócio. Tal conhecimento tem duas características distintas: senso de
objetivo (finalidade) e capacidade regenerativa (geração de novos conhecimentos).
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De acordo com os autores, existem três abordagens fundamentais para criar
conhecimento, a partir da perspectiva do gerenciamento de processos de negócios.
Yaxiong et al. (2008) exemplificam os momentos em que há a criação do
conhecimento a partir da ótica do BPM:

a) Quando o processo está em execução e que, devido a alterações do
ambiente e das condições, a definição do mesmo é ajustada ou modificada
para garantir a saída do processo. Com essa contínua adaptação, ajuste e
modificação de etapas, mudanças relacionadas ao processo e novos
conhecimentos do processo são criados quando as mudanças atingem um
limite;
b) Quando o processo está em execução e há uma impossibilidade de se lidar
com situações práticas (como exceções imprevisíveis) com base no
conhecimento disponível do processo. Neste caso, o sistema geralmente
notifica os administradores e apresenta uma estratégia atual de tratamento de
exceções, baseada na prática real e no status atual do processo. Este é o
novo conhecimento do processo criado por dedução e raciocínio, baseado na
situação real a partir do conhecimento disponível;
c) Por meio do registro de histórico de execução do processo é possível
aprender a fim de melhorar o processo. Por exemplo: estatísticas do processo
produzidas por um BPMS; controle da utilização de recursos; e resultados dos
indicadores de desempenho.

O conhecimento do processo de negócio pode, de acordo com Yaxiong et al. (2008),
ser classificado, de forma geral, em básico ou criativo. O conhecimento de processo
de negócio básico está relacionado ao aprendizado criado e compartilhado em
função de recursos, regras, pessoas e objetivos. Já o criativo refere-se à mutação,
progresso e análise do conhecimento propriamente dito. Os autores também
destacam que a construção da biblioteca dos conhecimentos de processos de
negócio da organização pode ser mapeada como um fluxo prático e flexível (Figura
9).
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Figura 9 -

Mapeamento de processo por meio do conhecimento

Fonte: traduzida de Yaxiong, T., Guoquan, Z., Zhen, X., & Boqing, L. (2008). A research on BPM
system based on process knowledge (p. 72). In IEEE Conference on Cybernetics and Intelligent
Systems (p. 69–75). Chengdu.

A construção e a manutenção da biblioteca do conhecimento dos processos de
negócio devem partir da perspectiva estratégica, por meio da definição do escopo
dos processos de negócios primários / secundários, com a definição da hierarquia e
das relações dos processos. A base para tal construção é feita com o detalhamento
do desenho do processo, com o estabelecimento do objetivo do processo, das suas
regras de negócio, da equipe envolvida e da alocação de recursos. O resultado do
fluxo, ou seja, a saída do processo, alimenta o mapeamento dos processos de
negócio da organização e retroalimenta a própria biblioteca do conhecimento dos
processos de negócio. Vale destacar que, para os autores, o fluxo da informação
permeia todo o desenho (Yaxiong et al., 2008).

As organizações devem estar cientes do completo processo do conhecimento,
observando o fluxo entre a organização e o mundo externo e o fluxo entre indivíduos
dentro (e fora) da organização. Em artigo que discute o papel do BPM, por meio da
perspectiva da GC, Kalpič e Bernus (2006) concluem que o BPM é uma ferramenta
importante para a GC, por permitir a transformação do conhecimento informal em
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conhecimento formal e por facilitar sua externalização (na forma de artefatos do
conhecimento), seu compartilhamento e sua posterior internalização. A pesquisa foi
realizada com base no mapeamento dos conceitos de BPM no modelo do ciclo de
vida do conhecimento, proposto por Nonaka e Takeuchi (1997). Além disso, os
autores categorizaram o conhecimento específico de uma organização a partir de
diversos teóricos. Como resultado, os autores apresentam um modelo do ciclo de
vida do conhecimento como representação do mapeamento dos conceitos de BPM
no campo da GC (Figura 10).

Figura 10 - Modelo do ciclo de vida do conhecimento
Fonte: traduzida de Kalpič, B., & Bernus, P. (2006). Business process modeling through the
knowledge management perspective (p. 50). Journal of Knowledge Management, 10(3), 40–56.

O modelo do processo do conhecimento proposto por Kalpič e Bernus (2006)
identifica os principais processos de conhecimento interno e externo (socialização,
externalização, combinação e internalização) e suas relações com as categorias de
conhecimento (tácito e explícito), associados à modelagem proposta pelo BPM, que
trata da descrição dos recursos e características do fluxo das atividades.

Na subseção seguinte, serão apresentadas as ferramentas do Modelo SECI,
indicadas na revisão de literatura, que podem apoiar as atividades características
das fases do Ciclo de Vida BPM CBOK.
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2.3.1 Ciclo de vida BPM CBOK apoiado pelo Modelo SECI

No que se refere às principais etapas da conversão do conhecimento tácito em
explícito, Nonaka (2000) aponta três fatores primordiais que devem ser usados em
qualquer iniciativa de criação de conhecimento organizacional: a metáfora, a
analogia e o modelo real. Isto é, as ações estratégicas de criação do conhecimento
devem ser traçadas, primeiramente, vinculando objetos e ideias contraditórias, para
que as contradições sejam resolvidas, culminando na cristalização dos conceitos
emergentes que fiquem disponíveis para o restante da empresa.

Sobre o aprendizado do conhecimento tácito, Choo (2006, p. 197) sustenta que
“apesar de não ser codificado, o conhecimento tácito pode e é normalmente
ensinado e compartilhado”. Segundo o autor, quase sempre isso ocorre por meio de
grupos sociais, formando comunidades de prática, que “emergem naturalmente a
partir da teia de interações da organização, e não precisam ser formalmente
controladas ou planejadas” (p. 199). Assim, é fundamental salientar que cada
membro dessa comunidade tem o conhecimento parcial que complementa o
conjunto, cujo corpo integral é possuído pela equipe.

Sobre a socialização como conversão do conhecimento tácito em tácito, Choo
(2006) aborda etapas por meio das quais aprendizes aprendem seu ofício, exemplo
de prática de criação de conhecimento também dado pelos teóricos Nonaka e
Takeuchi (1997), na obra em que introduzem sua teoria da criação do conhecimento.
Adicionalmente, Choo (2006) apresenta o fluxo de ocorrência de tal exemplo, que
pode servir de base para uma proposição de mapeamento de processos, foco desta
pesquisa. Para o autor, o aprendiz inicia o aprendizado em posição periférica (como
observador participante), tendo a oportunidade de acessar várias formas de
comunicação usadas pelo profissional que está sendo observado. No momento em
que o aprendiz se sente confortável ou quando o profissional acredita que ele está
apto, há o deslocamento da periferia para o centro das ações. Nesta prática, há a
captura de valioso conhecimento sobre as variações da técnica explorada,
justamente em função da oportunidade de aprender com o entorno do processo.
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Em relação à externalização, que é a conversão do conhecimento tácito em
explícito, Choo (2006) aponta a importância das histórias de experiências por serem
“veículos eficazes para compartilhar e transferir uma sabedoria coletiva que, de
outra forma, seria difícil de articular” (p. 207). Como viabilizam a compilação de
detalhes adicionais, as histórias contemplam conhecimento que poderá ser aplicado
na resolução de problemas organizacionais diversos, bastando a aplicação do que
foi aprendido de forma coletiva em dada situação reportada em um contexto
diferente.

Como exemplo de prática de combinação, que é a conversão do conhecimento
explícito para conhecimento explícito, Choo (2006, p. 208) destaca “a troca de
relatórios, memorandos e uma variedade de outros documentos”. A proposta é que
sejam usadas ferramentas de análise e administração de dados para evidenciar
tendências, uma vez que, se não houver tal aplicação, o conhecimento ficará
enterrado, perdido, na base de dados da organização.

Para ser convertido em conhecimento tácito, Choo (2006) destaca que o
conhecimento explícito precisa ser aprendido e socializado mediante a repetição de
uma tarefa. Princípios e procedimentos podem ser absorvidos por meio da vivência
ou experimentação, seja pessoalmente ou por atividades indiretas. O autor lista
como práticas: simulações, interpretações de papéis e histórias.

Em pesquisa sobre práticas e ferramentas de GC utilizadas no âmbito da esfera
pública, Gonçalves, Vasconcelos, Carvalho e Neves (2012) identificam como as
mais comuns a educação corporativa, o mapeamento de competências, a
comunicação institucional e as ferramentas de colaboração, como portais. Na
ocasião do estudo, os pesquisadores relataram que as práticas e ferramentas
levantadas, no entanto, não advinham de uma GC institucionalizada e que, em
função disso, os resultados do estudo corroboravam a implantação da GC como
uma política institucional, dada a importância do conhecimento como um ativo para
as instituições.

Becerra-Fernandez e Sabherwal (2001), em estudo sobre os meios de garantir uma
satisfatória efetividade da criação e gerenciamento do conhecimento, propõem
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práticas de GC para cada fase de conversão do conhecimento do Modelo SECI
(Tabela 3).

Tabela 3 -

Práticas de GC no contexto do Modelo SECI

Etapa

Práticas

SOCIALIZAÇÃO

O uso de aprendizes e mentores para transferir conhecimento
Retiros ou acampamentos de brainstorming
Rotação de funcionários entre áreas
Projetos cooperativos entre diretorias

EXTERNALIZAÇÃO

Modelagem baseada em analogias e metáforas
Captura e transferência de conhecimento de especialistas
Sistemas de suporte à decisão
Sistema de resolução de problemas baseado em cases
Base de dados sobre capacidades e habilidades (“páginas amarelas”)
Grupos de discussão presencial / online
Ferramentas de colaboração

COMBINAÇÃO

Repositórios de informação, melhores práticas e lições aprendidas
Páginas web (intranet e Internet)
Base de dados
Acesso a dados baseados na web

INTERNALIZAÇÃO

Aprendizado na prática
Treinamento no posto de trabalho
Aprendizado por observação
Reuniões presenciais

Fonte: adaptada de Becerra-Fernandez, I., & Sabherwal, R. (2001). Organizational Knowledge
management: a contingency perspective. Journal of Management Information Systems, 18(1), 23–55.

As práticas propostas podem ser empregadas em momentos diferentes com
propósitos diversificados. A avaliação do impacto de tais práticas no contexto da
organização pode resultar em recomendações a serem adotadas, visando aprimorar
os resultados da GC (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2001).

Em estudo que avalia o uso de ferramentas de um sistema de BPM sob a ótica da
GC, Oliveira et al. (2010) destacam as principais práticas que devem ser fomentadas
pelos gestores, no que se refere ao conhecimento inerente aos processos de
negócio. Apesar da análise dos autores tratar das funcionalidades de um sistema
(software) de BPM, vale destacar as práticas recomendadas por etapa do Modelo
SECI. De acordo com os autores:
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a) Na modelagem de processos, a socialização é facilitada por sessões de
discussões dos processos (presencial ou virtualmente, por meio de uma
ferramenta BPMS), viabilizando uma interativa e dinâmica troca de ideias;
b) A explicitação das regras e do fluxo do processo na forma de documentação
(apoiada por um BPMS) viabiliza a externalização do conhecimento;
c) Já a combinação é facilitada por um BPMS que permita a reorganização e
reestruturação de registros, gerando novos significados para os usuários;
d) A adoção de uma notação específica para a modelagem de processos
(Business Process Management Notation – BPMN), habilitada por um BPMS,
torna possível o registro do conhecimento de forma padronizada.

A partir do conjunto de teorias apresentado, segue-se para a discussão das
principais contribuições deste para responder à pergunta de partida da pesquisa.

2.4 Principais contribuições do Referencial Teórico para a pesquisa

O arcabouço teórico do estudo, que é constituído por dois pilares, o Business
Process Management e a Gestão do Conhecimento, teve como objetivo apoiar, de
forma fundamentada, as ponderações necessárias para o estabelecimento dos
pressupostos desta pesquisa que foram testados no tratamento estatístico, conforme
será apresentado no capítulo referente à apresentação e análise dos resultados.

No tocante às teorias sobre BPM estudadas, destaca-se o posicionamento de
Baldam et al. (2014) sobre o papel do gerenciamento de processos de negócios, que
é viabilizar um melhor entendimento da cadeia de valor da organização, tornando
mais eficientes a coordenação e a integração dos trabalhos. No CBOK, ressalta-se
também que, na perspectiva do BPM, busca-se compreender todo o trabalho cujo
objetivo é entregar produtos ou serviços (ABPMP, 2015). Mas, como ressaltam
Oliveira et al. (2010), para que haja aumento nos ganhos advindos da adoção dessa
metodologia, é capital que elas saibam gerenciar o conhecimento inerente aos
processos de negócio.

Contador et al. (2005) apontam, de forma muito assertiva, que práticas de GC,
aplicadas à operação e à gestão de processos, constituem um importante facilitador
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para a melhoria contínua das operações. Para tal, Records (2005) recomenda a
organização de informações e conhecimentos, conforme cada tarefa do fluxo dos
processos de negócio. No mesmo sentido, Davenport (2013) assegura que melhorar
o desempenho dos trabalhadores do conhecimento é o segredo para a inovação e o
crescimento na organização moderna.

Diante desse cenário de uma clara relação integrativa entre BPM e GC, investiga-se
de que forma a GC pode contribuir como suporte ao BPM. Para tal, foram
pesquisados os conceitos basilares de tais paradigmas, assim como alguns dos
principais modelos de BPM e GC, com vistas a estruturar o instrumento de pesquisa
para levantar a percepção de profissionais que atuam com gerenciamento de
processos de negócio. A partir da afirmativa de Van der Aalst et al. (2016) a respeito
de uma considerável lacuna entre o uso real do BPM por profissionais e o estado da
arte das ferramentas da metodologia, foram exploradas práticas de GC propostas na
litetura que pudessem ser avaliadas pelos respondentes em termos do seu grau de
aplicação prática.
Em relação aos modelos de BPM, identificados na literatura como “ciclos de BPM”, a
pesquisa teórica teve como objetivo selecionar aquele cujas fases fossem
conhecidas e praticadas pelos participantes da pesquisa. Portanto, adotou-se o Ciclo
de vida BPM proposto no CBOK como alicerce do instrumento de coleta de dados,
pelo fato desse ciclo ser fruto de uma compilação de teorias, metodologias,
tecnologias e procedimentos, a partir do que a prática profissional demanda, ou seja,
um “corpo de conhecimento”. Greenfeld (2011) afirma que um corpo comum de
conhecimento se refere aos conhecimentos, às habilidades e ao treinamento,
necessários para a prática de uma profissão, que permitem que um indivíduo se
torne e permaneça um especialista profissional.

Já a seleção do modelo de GC e respectivas práticas apontadas na literatura
ocorreu em função da relevância acadêmica do Modelo SECI (Nonaka & Takeuchi,
1997; Takeuchi & Nonaka, 2008). Além disso, o aprofundamento investigativo sobre
a teoria desse modelo, basilar para a GC, apontou que autores diversos relacionam,
de forma bastante adensada, a realidade dos processos de negócio das
organizações com a conversão do conhecimento proposta pelo Modelo SECI. Tais
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ponderações, fundamentadas no referencial teórico apresentado, reforçam a
motivação do estudo sobre a validade deste modelo como apoio ao Ciclo de Vida
BPM.

Destarte, a Figura 11 apresenta as principais contribuições do Referencial Teórico
que culminaram na estruturação do instrumento de pesquisa e serviram de base
para as análises e conclusões do estudo.

Figura 11 - Principais contribuições do RT para a pesquisa
Fonte: adaptada de Nonaka, I. (2000). A empresa criadora de conhecimento. In Gestão do
conhecimento / Harvard Business Review (p. 27–49). Rio de Janeiro: Campus; Becerra-Fernandez, I.,
& Sabherwal, R. (2001). Organizational Knowledge management: a contingency perspective. Journal
of Management Information Systems, 18(1), 23–55; Choo, C. W. (2006). A organização do
conhecimento: como as organizações usam a informação para criar significado, construir
conhecimento e tomar decisões (2ª ed). São Paulo: Editora Senac; Takeuchi, H., & Nonaka, I. (2008).
Gestão do conhecimento. Porto Alegre: Bookman; Oliveira, A. M. A., Carvalho, R. B. de, Jamil, G. L.,
& Carvalho, J. A. B. (2010). Avaliação de ferramentas de Business Process Management (BPMS)
pela ótica da gestão do conhecimento. Perspectivas em Ciência da Informação, 15(1), 132–153;
Baldam, R. de L., Valle, R., & Rozenfeld, H. (2014). Gerenciamento de processos de negócios - BPM:
uma referência para implantação prática. Rio de Janeiro: Elsevier; ABPMP. (2015). BPM CBOK V3.0:
guia para o gerenciamento de processos de negócio (3ª ed). ABPMP Brasil.
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Com base nas principais contribuições do referencial teórico, foi estruturado um
diagrama da pesquisa (Figura 12) para representar a relação integrativa entre BPM
e GC investigada na pesquisa de campo.

Figura 12 - Diagrama da pesquisa
Fonte: elaborada pela autora.

O objetivo do diagrama foi representar graficamente o suporte dos modos de
conversão

do

conhecimento

(socialização,

externalização,

combinação

e

internalização) às atividades de um ciclo de vida típico e cíclico do gerenciamento de
processos de negócio. A partir da representação do diagrama e das contribuições
teóricas, foi estruturado o modelo conceitual da pesquisa, detalhado no capítulo
sobre os procedimentos metodológicos e que buscou serviu de base para a
elaboração do instrumento de coleta de dados.
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3 Procedimentos Metodológicos

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados para se atingir o
objetivo do estudo que, conforme Gil (1999), engloba o procedimento racional e
sistemático que visa responder os problemas propostos e, segundo Collis e Hussey
(2005), é a maneira de tratar o processo de pesquisa, a partir da base teórica até a
coleta e análise dos resultados.

3.1 Caracterização da pesquisa

O pesquisador deve escolher a linha de pesquisa que propicie a melhor resposta
para as suas indagações. Neste estudo, optou-se por uma pesquisa descritiva, com
abordagem quantitativa.

De acordo com Malhotra (2012), a pesquisa descritiva é um tipo de estudo
conclusivo que busca descrever algo, enquanto que Oliveira (2001) esclarece que a
pesquisa quantitativa visa determinar a quantidade de opiniões e dados, oriundos da
coleta de informação, além de utilizar técnicas estatísticas. Para Vieira (2009, p. 5),
“na pesquisa quantitativa, as informações são de natureza numérica. O pesquisador
busca classificar, ordenar ou medir as variáveis para apresentar estatísticas,
comparar grupos ou estabelecer associações”. O conhecimento gerado a partir
desse tipo de pesquisa pode ser estendido, com determinada margem de erro, para
toda a população cuja amostra foi estudada.

No delineamento de uma pesquisa, é necessário considerar seu paradigma
(instância filosófica que orienta a escolha e aplicação dos métodos), a classificação
da sua finalidade (explorar, descrever ou explicar) e as estratégias de pesquisa
(métodos e população-alvo) (Klein, Silva, Machado, & Azevedo, 2015). Em função
disso, entre as opções de técnicas de coleta e de análise de dados, para a
realização desta pesquisa adotou-se o método de levantamento (enquete) ou o
também chamado pesquisa de survey. Segundo Freitas, Oliveira, Sacool e
Moscarola

(2000), o objetivo desse tipo de método é produzir descrições

quantitativas de uma população, fazendo uso de um instrumento predefinido.
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A pesquisa de survey pode ser descrita como a obtenção de dados ou informações
sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado
como representante de uma população-alvo, por meio de um instrumento de
pesquisa, normalmente um questionário. Surveys são muito semelhantes a censos
populacionais, mas deles se diferenciam porque examinam somente uma amostra
da população. São muito utilizados em pesquisas políticas (para avaliação da
intenção de voto, por exemplo) (Babbie, 1999). Conforme Klein et al. (2015), a
pesquisa de survey caracteriza-se pela interrogação direta das pessoas cujo
comportamento, opinião ou características se deseja conhecer. As informações são
coletadas sempre com o uso de um instrumento estruturado, em geral um
questionário.
De acordo com Vieira (2009, p. 7), surveys são pesquisas “eminentemente
quantitativas porque são feitas com base em critérios estatísticos”, cujo processo de
levantamento pode ser feito por correio, e-mail, telefone ou entrevista. Nesta
pesquisa, o meio selecionado foi a mensagem eletrônica que continha a
apresentação da pesquisa e o link para o instrumento de coleta de dados. Ainda
sobre o método de pesquisa de survey, a autora destaca que o mesmo pode ser um
estudo transversal ou um estudo longitudinal (prospectivo). No estudo transversal, o
foco é pesquisar sobre o que está acontecendo agora, “os dados são coletados num
período específico de tempo” (p. 8). Já o estudo longitudinal tem como objetivo
identificar o que está definindo determinada mudança, sendo os dados coletados ao
longo do tempo.

Portanto, considerando o objetivo geral deste estudo, realizou-se uma pesquisa de
survey, de forma transversal, sendo o instrumento de coleta de dados um
questionário disponibilizado online.

As etapas a seguir englobam as atividades realizadas durante o desenvolvimento da
pesquisa com o propósito de responder a pergunta de partida, alcançando os
objetivos geral e específicos definidos:
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a) Revisão da literatura: com o propósito de fundamentar teoricamente a
pesquisa, buscou-se levantar os principais conceitos sobre os pilares do
estudo (BPM e GC), seu relacionamento integrativo, bem como as práticas de
GC que apoiem as atividades de BPM.
b) Definição da população e da amostra: o público-alvo englobou profissionais
ligados ao tema da pesquisa e, na definição da amostra, considerou-se o
nível de confiança estatístico desejado.
c) Desenvolvimento do instrumento de pesquisa: a estrutura do questionário
foi construída a partir do arcabouço teórico, conforme o modelo conceitual
desenvolvido. A validação foi feita por especialistas em BPM, por meio de um
pré-teste. Os participantes desse pré-teste foram colegas da pesquisadora
em uma especialização oferecida pelo IEC PUC Minas, com foco em gestão
estratégica de processos de negócio.
d) Coleta de dados: foram disparados convites de participação para o endereço
eletrônico da população alvo com o link para o questionário eletrônico, que
ficou disponível por 75 dias.
e) Análise dos resultados: os dados coletados foram tratados e tabulados com
o emprego de procedimentos estatísticos, cujos resultados foram analisados
sob a ótica do modelo conceitual da pesquisa, com vistas a atingir os
objetivos do estudo.

Nas seções seguintes, detalha-se a definição da população e da amostra, bem como
o desenvolvimento do instrumento de pesquisa e os procedimentos de coleta e
análise de dados.

3.2 População e Amostra

Uma questão essencial sobre pesquisas quantitativas é a definição da amostra,
porque, como destacado por Vieira (2009, p. 118), “não existe garantia de que as
estatísticas tenham valor igual, ou mesmo próximo do parâmetro”, mas isso
ocorrerá, na maior parte das vezes, se a amostra for obtida a partir da técnica
correta e dimensionada de maneira adequada.
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O tamanho de uma amostra em uma pesquisa de survey deve considerar aspectos
como: o aumento do tamanho da amostra diminuir o erro; o fato da população ser
finita ou infinita; o estabelecimento de um nível de confiança (usualmente de 95%); a
definição de um nível de erro permitido (normalmente não superior a 5%); e a
proporção em que a característica alvo da pesquisa se manifesta na população
(Freitas et al., 2000).

A população alvo desta pesquisa foi de 3.300 profissionais, assim distribuídos:

a) 887 profissionais certificados em BPM pela ABPMP Brasil (CBPPs), cujos emails estavam disponíveis no site da associação na época do envio dos
convites.
b) 2.500 profissionais participantes de eventos realizados pela Gestão Regional
Minas da ABPMP Brasil para a divulgação de práticas de BPM no estado.
Todavia,

como

os

eventos

ocorreram

em

Minas

Gerais,

foram

desconsiderados, da rede de contatos da regional, os 87 CBPPs mineiros, por
já estarem contabilizados no item anterior.

A partir dessa população, considerando um nível de confiança estatística de 95%,
com um erro de 5%, calculou-se que seria necessária uma amostra de 345
respondentes para a validade da análise estatística dos resultados.

3.3 Desenvolvimento do Instrumento de Pesquisa

Para identificar de que forma a GC pode contribuir como suporte ao BPM, na
percepção de profissionais que atuam com gerenciamento de processos de negócio,
o instrumento de pesquisa foi desenvolvido considerando as fases do Ciclo de Vida
BPM CBOK (planejamento, análise, desenho, implementação, monitoramento &
controle e refinamento) e o apoio do Modelo SECI (e práticas de GC) na execução
das atividades de BPM. A estrutura do instrumento, portanto, foi definida com vistas
a apurar quais ferramentas são, na percepção dos respondentes, mais aplicadas na
prática, considerando-se as seguintes dimensões para a estruturação da pesquisa:
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a) Modelo SECI como apoiador do ciclo de vida BPM CBOK que engloba as
fases: planejamento, análise, desenho, implementação, monitoramento /
controle e refinamento. IDENTIFICADOR DA DIMENSÃO: M_
b) Práticas de socialização como apoiadoras em cada fase do ciclo.
IDENTIFICADOR DA DIMENSÃO: S_
c) Práticas de externalização como apoiadoras em cada fase do ciclo.
IDENTIFICADOR DA DIMENSÃO: E_
d) Práticas de combinação como apoiadoras em cada fase do ciclo.
IDENTIFICADOR DA DIMENSÃO: C_
e) Práticas de internalização como apoiadoras em cada fase do ciclo.
IDENTIFICADOR DA DIMENSÃO: I_

Nas subseções seguintes, são detalhados, portanto, o modelo conceitual que
fundamentou o estudo, bem como o desenvolvimento do instrumento de coleta de
dados propriamente dito, que viabilizou as análises que buscaram cumprir os
objetivos da pesquisa.

3.3.1 Modelo conceitual

As dimensões avaliadas nesta pesquisa foram definidas a partir da orientação
teórica decorrente do ciclo de vida de BPM proposto pelo CBOK (ABPMP, 2015), do
Modelo SECI de criação e gestão do conhecimento proposto por Nonaka e Takeuchi
(1997) e reafirmado pelos mesmos autores em obra posterior (Takeuchi & Nonaka,
2008), assim como de práticas de conversão do conhecimento recomendadas na
literatura (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2001; Choo, 2006; Nonaka, 2000;
Oliveira et al., 2010; Takeuchi & Nonaka, 2008), conforme apresentado na Figura 13.
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Figura 13 - Autores que fundamentaram os construtos da pesquisa
Fonte: adaptada de Nonaka, I. (2000). A empresa criadora de conhecimento. In Gestão do
conhecimento / Harvard Business Review (p. 27–49). Rio de Janeiro: Campus; Becerra-Fernandez, I.,
& Sabherwal, R. (2001). Organizational Knowledge management: a contingency perspective. Journal
of Management Information Systems, 18(1), 23–55; Choo, C. W. (2006). A organização do
conhecimento: como as organizações usam a informação para criar significado, construir
conhecimento e tomar decisões (2ª ed). São Paulo: Editora Senac; Takeuchi, H., & Nonaka, I. (2008).
Gestão do conhecimento. Porto Alegre: Bookman; Oliveira, A. M. A., Carvalho, R. B. de, Jamil, G. L.,
& Carvalho, J. A. B. (2010). Avaliação de ferramentas de Business Process Management (BPMS)
pela ótica da gestão do conhecimento. Perspectivas em Ciência da Informação, 15(1), 132–153;
ABPMP. (2015). BPM CBOK V3.0: guia para o gerenciamento de processos de negócio (3ª ed).
ABPMP Brasil.

Assim como apresentado na seção sobre as principais contribuições do referencial
teórico (Figura 11), as teorias estudadas serviram de alicerce para o instrumento da
pesquisa, com vistas a levantar a percepção de profissionais sobre a relação
integrativa entre BPM e GC, considerando o papel apoiador: do Modelo SECI (M_);
das práticas de Socialização (S_), Externalização (E_), Combinação (C_) e
Internalização (I_).
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A Figura 14 apresenta o modelo conceitual de pesquisa que contempla, além das
teorias dos autores, a representação das relações entre os conceitos e práticas do
Modelo SECI e as atividades do Ciclo de Vida BPM CBOK.

Figura 14 - Modelo Conceitual da pesquisa
Fonte: adaptada de Nonaka, I. (2000). A empresa criadora de conhecimento. In Gestão do
conhecimento / Harvard Business Review (p. 27–49). Rio de Janeiro: Campus; Becerra-Fernandez, I.,
& Sabherwal, R. (2001). Organizational Knowledge management: a contingency perspective. Journal
of Management Information Systems, 18(1), 23–55; Choo, C. W. (2006). A organização do
conhecimento: como as organizações usam a informação para criar significado, construir
conhecimento e tomar decisões (2ª ed). São Paulo: Editora Senac; Takeuchi, H., & Nonaka, I. (2008).
Gestão do conhecimento. Porto Alegre: Bookman; Oliveira, A. M. A., Carvalho, R. B. de, Jamil, G. L.,
& Carvalho, J. A. B. (2010). Avaliação de ferramentas de Business Process Management (BPMS)
pela ótica da gestão do conhecimento. Perspectivas em Ciência da Informação, 15(1), 132–153;
ABPMP. (2015). BPM CBOK V3.0: guia para o gerenciamento de processos de negócio (3ª ed).
ABPMP Brasil.
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O objetivo da Figura 14 é, portanto, ilustrar a integração entre o ciclo e o modelo,
posto que ambos possuem uma característica cíclica no que tange às suas
atividades e práticas. Novos processos são planejados, desenhados a partir de uma
análise realizada, implementados, monitorados e refinados de forma constante. Isso
ocorre porque o foco do BPM é gerenciar as mudanças inerentes à evolução da
organização e às alterações ambientais que nela geram impactos. Em contrapartida,
o conhecimento é criado por meio de uma espiral de conversão entre conhecimento
tácito e explícito, que se repete e evolui gerando cada vez mais conhecimento.

Com base nas práticas de GC e a partir das técnicas recomendadas para cada fase
do Ciclo de Vida BPM CBOK, tais como a priorização, entrevistas, observação
direta, modelagem em notação comum, treinamentos nos novos procedimentos,
definição de indicadores e planos de comunicação (ABPMP, 2015), pressupõe-se
que:
a) A GC contribui como suporte ao BPM em todas as fases do ciclo de vida
proposto no CBOK. Tal pressuposto foi estruturado a partir da fundamentação
teórica sobre o gerenciamento do conhecimento e sua importância para o
êxito dos processos empresariais: as metas organizacionais somente serão
alcançadas, de forma sustentável, se houver o apoio de práticas de
conversão do conhecimento no planejamento dos processos, bem como na
sua análise, desenho, implementação, monitoramento e refinamento;
b) A fase de planejamento é mais fortemente apoiada por práticas de
externalização, por estarem relacionadas ao diálogo e à reflexão visando à
articulação do conhecimento. Por se tratar de uma etapa em que é necessário
ponderar sobre as metas da organização, os recursos para que as mesmas
sejam alcançadas e as influências ambientais, pressupõe-se que práticas de
conversão do conhecimento tácito em explícito tenham maior impacto nas
atividades;
c) A fase de análise é mais fortemente apoiada por práticas de
socialização, por estarem relacionadas à criação de conhecimento a partir da
experiência direta. Como se tratam de atividades de compreensão dos
objetivos dos processos para que seja possível levantar sua eficiência e
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eficácia, pressupõe-se que as atividades de análise sejam apoiadas em
elevado grau pela conversão do conhecimento tácito para tácito;
d) A fase de desenho é mais fortemente apoiada por práticas de
combinação, referentes à sistematização e aplicação do conhecimento e da
informação. Pressupõe-se, portanto, que a especificação de novos processos
tenha um suporte mais significativo na conversão do conhecimento explícito
(a partir dos resultados da análise) para explícito (na materialização do novo
desenho do processo em uma notação comum);
e) A fase de implementação é mais fortemente apoiada por práticas de
internalização, por estarem relacionadas ao aprendizado e à aquisição de
novos conhecimentos na prática. Pressupõe-se que a execução do que foi
planejado e desenhado obtenha apoio na conversão do conhecimento
explícito em tácito;
f) A fase de monitoramento & controle é mais fortemente apoiada por
práticas de combinação, referentes à sistematização e aplicação do
conhecimento e da informação. Por se tratarem de atividades de
acompanhamento de indicadores e resultados demonstrados em relatórios e
documentos, pressupõe-se que as mesmas se apoiem na conversão do
conhecimento explícito para explícito;
g) A fase de refinamento é mais fortemente apoiada por práticas de
externalização, por estarem relacionadas ao diálogo e à reflexão visando à
articulação do conhecimento. Pressupõe-se que o gerenciamento da
mudança de processos apoie-se em maior abrangência em práticas de
conversão do conhecimento tácito em explícito.

O procedimento utilizado para associar as práticas de GC às atividades e técnicas
de BPM iniciou-se pela leitura do referencial, seguida da elaboração do quadro com
a compilação de suas principais contribuições. As práticas de GC já recomendadas
pelos autores pesquisados para determinada fase do Ciclo de vida BPM CBOK
foram, então, associadas às atividades das respectivas fases. As demais práticas de
GC identificadas na teoria foram, a partir do entendimento da autora, também
associadas às fases do ciclo, conforme os propósitos e técnicas de tais fases.
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3.3.2 Questionário
Vieira (2009, p. 31) destaca que os dados de uma pesquisa “só têm valor se forem
gerados por metodologia adequada”. Portanto, a seguir está o detalhamento do
instrumento de pesquisa deste estudo, estruturado com base no Modelo Conceitual
da pesquisa e nas recomendações teóricas sobre a realização de pesquisas
acadêmicas.

Na construção da estrutura do questionário, é fundamental considerar os objetivos
do estudo e a tipificação dos respondentes. “Um questionário escrito sem finalidade
terá perguntas desnecessárias” (Vieira, 2009, p. 24). A inclusão de questões de
natureza demográfica deve estar diretamente relacionada aos aspectos que serão
efetivamente comparados. E, principalmente, as questões referentes aos objetivos
da pesquisa devem estar fundamentadas em uma orientação teórica.

Como o tipo de informação pedido aos respondentes depende da área de
enquadramento da pesquisa, neste estudo, a estrutura do questionário foi composta
por questões sobre fatos (levantamento acerca dos próprios respondentes, no
tocante à intimidade dos mesmos com o tema e à experiência profissional) e
questões sobre opiniões (levantamento da percepção dos respondentes sobre a
integração entre BPM e GC).

No tocante às questões sobre opiniões, o questionário elaborado para a pesquisa
(Apêndice B) foi composto por declarações com cinco alternativas de resposta,
conhecidas como itens de escala Likert, graduadas de tal forma que o respondente,
ao fazer a sua escolha, indicou seu posicionamento, sua concordância perante a
pergunta feita (Tabela 4). Para Vieira (2009, p. 42), o uso de declarações “aumenta
a flexibilidade do questionário e pode tornar a tarefa do participante mais agradável”.
Vale destacar que a escolha por um número ímpar de alternativas teve como
objetivo viabilizar a neutralidade na resposta.
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Tabela 4 Item

Escala de Likert utilizada no questionário de pesquisa
Discordo
totalmente

Escore
0
Fonte: elaborada pela autora.

Discordo

Nem concordo
nem discordo

Concordo

Concordo
plenamente

1

2

3

4

O uso de uma escala viabiliza a atribuição de um valor à variável que está sendo
medida. A Escala de Likert ou das somas dos escores “é uma série de itens de
Likert, todos com o mesmo número de alternativas, organizada para medir um
conceito” (Vieira, 2009, p. 73). A aplicação da escala é, por isso, indicada quando é
necessário que o entrevistado expresse com detalhes a sua opinião, posto que as
categorias de resposta servem para capturar a intensidade dos sentimentos de
quem responde o questionário.

Sobre a redação das questões, Vieira (2009) ressalta a importância do uso de
sentenças curtas, com palavras adequadas ao nível dos respondentes, com boa
formatação (inclusive com o uso de destaques para palavras cruciais) e
enumeradas. A autora enfatiza também que, na construção do questionário, o
pesquisador deve buscar garantir que os objetivos propostos para a pesquisa sejam
atingidos, a partir das análises e interpretações que ele conseguirá fazer de cada
questão. Não basta conseguir o máximo de respondentes, mas também a
veracidade nas respostas.

Gil (1999) também destaca alguns cuidados que devem ser tomados na elaboração
do questionário:

a) Somente questões relacionadas ao problema devem ser incluídas;
b) Deve-se considerar as implicações das perguntas quanto aos procedimentos
de tabulação e análise dos dados;
c) O respondente não deve ter o sentimento de incômodo ou constrangimento
para responder as questões;
d) As questões devem ser redigidas de forma clara e precisa, considerando o
nível de informação dos respondentes;
e) As questões devem possibilitar uma única interpretação e conter uma única
ideia;
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f) O número de perguntas deve ser limitado;
g) A sequência de perguntas deve ser considerada (para evitar contágio,
tendência ou indução das respostas);
h) Deve haver instruções claras sobre seu preenchimento.

Em relação à ordem das questões, Vieira (2009) afirma que, apesar de não haver
uma comprovação científica do seu impacto na maneira como as pessoas
respondem, é recomendável que as questões sobre o mesmo tema sejam feitas em
sequência e que, por serem questões fáceis de serem respondidas e incentivarem a
continuidade do processo, os questionamentos demográficos sejam colocados no
início do questionário. Isso posto, nesta pesquisa, optou-se, portanto, por iniciar com
as questões sobre fatos e, na sequência, ordenar as questões sobre opiniões a
partir das fases do Ciclo de Vida BPM CBOK.

Portanto, com base nas recomendações teóricas para a elaboração de
questionários, partiu-se para o desenvolvimento do instrumento, conforme estrutura
detalhada na Tabela 5. O questionário da pesquisa foi constituído por cinco
questões iniciais, que tiveram como objetivo traçar o perfil dos respondentes no que
diz respeito à perícia para participar da pesquisa, região geográfica e setor de
atuação em BPM, incluindo a identificação dos profissionais certificados pela
ABPMP (CBPPs). Na sequência, foram inseridas 30 afirmativas que foram avaliadas
pelos respondentes no tocante às fases do ciclo de vida BPM CBOK, englobando
uma questão geral sobre o papel do Modelo SECI em cada fase e quatro questões
sobre práticas dos modos de conversão do conhecimento por fase, a partir do
Modelo Conceitual da pesquisa (Figura 14).
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Tabela 5 -

Estrutura numérica do questionário

E_1 / E_2 / E_3 / E_4 / E_5 / E_6
Práticas de combinação como apoiadoras em cada fase do ciclo

C_1 / C_2 / C_3 / C_4 / C_5 / C_6
Práticas de internalização como apoiadoras em cada fase do ciclo

I_1 / I_2 / I_3 / I_4 / I_5 / I_6

FASES DO CICLO DE VIDA BPM CBOK

6

11

16

21

26

31

7

12

17

22

27

32

8

13

18

23

28

33

9

14

19

24

29

34

10

15

20

25

30

35

Refinamento

Práticas de externalização como apoiadoras em cada fase do ciclo

5

Monitoramento
& Controle

S_1 / S_2 / S_3 / S_4 / S_5 / S_6

4

Implementação

Práticas de socialização como apoiadoras em cada fase do ciclo

3

Desenho

DIMENSÕES

M_1 / M_2 / M_3 / M_4 / M_5 / M_6

2

Análise

Modelo SECI como apoiador do ciclo de vida BPM CBOK

1

Planejamento

LEVANTAMENTO DO PERFIL DOS RESPONDENTES
P_1 / P_2 / P_3 / P_4 / P_5

Fonte: elaborada pela autora.

Após a definição da estrutura numérica do questionário e da elaboração das
questões, promoveu-se um pré-teste com o propósito de validar o conteúdo textual,
no tocante à associação das práticas de GC como apoiadoras das atividades de
BPM, conforme descrito a seguir.

3.3.2.1 Pré-teste

Segundo Ramalho (2006) recomenda, um questionário, após concluído, não pode
ser considerado como definitivo. É sensato que seja feito um pré-teste em campo
para a verificação da efetividade do instrumento no fornecimento de dados
adequados para a pesquisa. Além disso, o autor complementa que o pré-teste
viabiliza a identificação de aspectos que possam comprometer os resultados finais
do estudo. Neste mesmo sentido, Vieira (2009, p. 147) complementa que “a validade
de um questionário pode ser entendida como a evidência de que o questionário
mede o que se propõe medir”. Por isso, nesta pesquisa, realizou-se a avaliação da
validade de face do instrumento de coleta de dados com cinco especialistas em
gerenciamento de processos de negócio, por meio das seguintes etapas:

a) Foi realizado um contato inicial com cada especialista para alinhamento sobre
os objetivos da pesquisa e sobre o processo de pré-teste do instrumento de
coleta de dados.
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b) Os participantes do pré-teste receberam por e-mail as informações gerais do
referencial teórico da pesquisa, com destaque para o quadro que apresenta a
compilação das principais contribuições da teoria estudada (Figura 11).
c) Na sequência, foi enviado um link para o questionário disponibilizado online,
com instruções específicas. Foi solicitado que o avaliador buscasse mensurar
o tempo estimado para resposta, desconsiderando o tempo que poderia ser
gasto com comentários sobre as questões. Para o registro dos comentários,
foi inserido um campo de texto após cada item.
d) Após o recebimento das respostas, foi realizada uma leitura criteriosa dos
comentários elaborados pelos avaliadores.
e) Na sequência, houve um novo contato individual com os avaliadores a fim de
alinhar os ajustes necessários e buscar informações adicionais.
f) Feitos todos os ajustes sugeridos, o texto do questionário completo foi
disponibilizado via e-mail para todos os avaliadores para que fossem
coletados possíveis comentários complementares.
g) Finalizados os ajustes, o instrumento de pesquisa foi considerado concluído e
adequado para a aplicação da pesquisa de campo.

3.3.2.2 Instrumento definitivo

No tocante ao levantamento do perfil dos respondentes, a Tabela 6 apresenta as
questões com a identificação do seu propósito e sua numeração no questionário.
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Tabela 6 -

Conteúdo relacionado ao levantamento de perfil

Foco

Questões / Opções de resposta

Propósito
específico

#

Apurar a
experiência e
diversidade das
atividades
desempenhadas

Questão
1

Apurar a
maturidade e
tempo de atuação

Questão
2

Apurar a extensão
territorial
alcançada pela
pesquisa de
campo com vistas
a ampliar a
validação dos
resultados.

Questão
3

Apurar os setores
da economia
alcançados pela
pesquisa de
campo com vistas
a ampliar a
validação dos
resultados.

Questão
4

Identificar as
respostas
advindas de
profissionais
certificados.

Questão
5

• Como você descreve a sua experiência em BPM?

− Auxilio em trabalhos de construção de fluxos, indicadores,
padronização, melhoria ou automação de processos da minha
área na organização.
− Sou integrante do escritório de processos que atende a toda a
organização em que trabalho.
− Sou analista ou consultor(a) de processos (BPM) em
organizações diversas.
− Não tenho experiência.

• Qual seu tempo de experiência com iniciativas de BPM?
− Até 1 (um) ano.
− De 1 (um) a 3 (três) anos.
− Mais de 3 (três) anos.
− Não tenho experiência.

Levantar
o perfil
dos
respondentes

• Marque a região do país onde você obteve sua
experiência em BPM (mais de uma opção pode ser
marcada):
−
−
−
−
−

Norte.
Nordeste.
Centro-oeste.
Sudeste.
Sul.
− Não tenho experiência.

• Marque o tipo de organização na qual você obteve sua
experiência em BPM (mais de uma opção pode ser
marcada):
−
−
−
−
−

Setor primário (agronegócio, extrativismo).
Setor secundário (indústria).
Setor terciário (comércio, serviços).
Setor público.
Terceiro setor (ONGs, organizações sem fins lucrativos).
− Não tenho experiência.

• Você é CBPP?
− Sim.
− Não.

Fonte: elaborada pela autora.

A Tabela 7 apresenta a listagem das afirmativas por dimensão do modelo de
pesquisa, com a identificação dos autores que fundamentaram a elaboração do
conteúdo, bem como a respectiva dimensão e número da questão conforme
ordenação no questionário.
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Tabela 7 Foco

Modelo
SECI
como
apoiador
das
fases do
ciclo

Práticas
de
Socialização
como
apoiadoras das
fases do
ciclo

Práticas
de
Externalização
como
apoiadoras das
fases do
ciclo

Conteúdo relacionado ao modelo de pesquisa
Dimen
são

#

[M_1]

Questão
6

[M_2]

Questão
11

[M_3]

Questão
16

[M_4]

Questão
21

[M_5]

Questão
26

[M_6]

Questão
31

[S_1]

Questão
7

• Na análise, reuniões informais e a observação participante (Choo, 2006)
são comuns.

[S_2]

Questão
12

• No desenho, sessões de discussão dos processos (Oliveira et al., 2010)
são comuns.

[S_3]

Questão
17

[S_4]

Questão
22

[S_5]

Questão
27

[S_6]

Questão
32

[E_1]

Questão
8

[E_2]

Questão
13

• Há o uso de metáforas e analogias para a proposição de um modelo real
do processo (Nonaka, 2000) no desenho.

[E_3]

Questão
18

• Há o uso de histórias de experiências (compartilhamento de vivências)
(Choo, 2006) na implementação.

[E_4]

Questão
23

• Há a explicitação clara de regras e fluxos (Oliveira et al., 2010) no
monitoramento e controle.

[E_5]

Questão
28

• Há o uso de bases de dados e de ferramentas de colaboração (BecerraFernandez & Sabherwal, 2001) no refinamento.

[E_6]

Questão
33

Afirmativas / Autores

• Observo que, no planejamento das ações de BPM e no alinhamento dos
processos com a estratégia da organização (ABPMP, 2015), há iniciativas
e condições para a criação do conhecimento. A organização dá acesso à
informação para todos, identifica o tipo de conhecimento necessário e dá
autonomia para sua criação (Takeuchi & Nonaka, 2008).
• No estudo do contexto da organização e do processo (ABPMP, 2015),
verifico o compartilhamento de conhecimento. As informações necessárias
para a análise são disponibilizadas, incluindo fontes adicionais que
forneçam óticas diferentes (Takeuchi & Nonaka, 2008).
• No delineamento do novo cenário do processo (ABPMP, 2015), considero
o ambiente organizacional propício para a criação do conhecimento. O
desenho dos processos é fruto da combinação de informações de maneira
diferente, flexível e rápida (Takeuchi & Nonaka, 2008).
• Em geral, há o conhecimento necessário para a execução do que foi
planejado no desenho do processo (ABPMP, 2015). A implementação é
apoiada por ações de capacitação, pela troca de experiência entre os
colaboradores e pelo acesso às informações necessárias para a execução
das atividades (Takeuchi & Nonaka, 2008).
• O acompanhamento da execução do processo e as ações corretivas
(ABPMP, 2015) são viabilizados pela sistematização e compartilhamento
do conhecimento. Há o acesso às informações, bem como a autonomia
para a tomada de decisão (Takeuchi & Nonaka, 2008) no monitoramento
e controle do processo.
• Identifico a mobilização e a conversão do conhecimento para a realização
de ajustes com o objetivo de aperfeiçoar os processos implementados
(ABPMP, 2015). O refinamento e a transformação dos processos são
apoiados por um contexto organizacional capacitante (Takeuchi &
Nonaka, 2008).
• No planejamento, reuniões abertas e projetos cooperativos entre diretorias
(Takeuchi & Nonaka, 2008) são comuns.

• Na implementação, o relacionamento aprendiz/mestre e o treinamento no
trabalho (Takeuchi & Nonaka, 2008) são comuns.
• No monitoramento e controle, sessões de discussões dos processos
(Oliveira et al., 2010) e rotação de funcionários (Becerra-Fernandez &
Sabherwal, 2001) são comuns.
• No refinamento, reuniões informais (Takeuchi & Nonaka, 2008), retiros
(camps) (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2001), comunidades de
práticas e grupos sociais (Choo, 2006) são comuns.
• Há a captura de conhecimento de especialistas e o uso de sistemas de
suporte à decisão (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2001) no
planejamento.
• Há o uso de metáforas e analogias (Takeuchi & Nonaka, 2008) para a
compreensão do contexto da organização e do processo na análise.

(continua)
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(conclusão)

Práticas
de
Combinação
como
apoiadoras das
fases do
ciclo

Práticas
de
Internalização
como
apoiadoras das
fases do
ciclo

• Na fase de planejamento, a visão corporativa é decomposta e
operacionalizada (Takeuchi & Nonaka, 2008); há a consulta a repositório
de informações como melhores práticas e lições aprendidas (BecerraFernandez & Sabherwal, 2001).
• Na fase de análise, bases de dados são consideradas (Takeuchi &
Nonaka, 2008); há a consulta a um repositório de informações, melhores
práticas e lições aprendidas (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2001).
• Na fase de desenho, usa-se uma notação comum (por exemplo, BPMN)
(Oliveira et al., 2010); há a consulta à base de dados da modelagem de
processos (Takeuchi & Nonaka, 2008) da organização.
• Na fase de implementação, usa-se uma notação comum (por exemplo,
BPMN) (Oliveira et al., 2010); há a consulta a um repositório de
informações, melhores práticas e lições aprendidas (Becerra-Fernandez
& Sabherwal, 2001).
• Na fase de monitoramento e controle, usa-se um BPMS (Oliveira et al.,
2010); há a troca de relatórios e memorandos (Choo, 2006).
• Na fase de refinamento, a visão corporativa é decomposta e considerada
(Takeuchi & Nonaka, 2008); há a consulta a um repositório de
informações, melhores práticas e lições aprendidas (Becerra-Fernandez
& Sabherwal, 2001).
• Reuniões presenciais (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2001) que
promovam a criação do conhecimento por meio de práticas e relatos orais
(Takeuchi & Nonaka, 2008) são realizadas para planejar as ações de
BPM.
• Documentos (Takeuchi & Nonaka, 2008) e observação da prática
(Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2001) são utilizados para analisar
processos.
• Simulações e interpretação de papéis (vivência do processo) (Choo,
2006) são utilizados para desenhar processos.
• Consulta a manuais (Takeuchi & Nonaka, 2008), treinamento no posto de
trabalho e aprendizado na prática (Becerra-Fernandez & Sabherwal,
2001) são técnicas usadas para implementar processos.
• Documentos (Takeuchi & Nonaka, 2008) e o aprendizado por observação
(Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2001) são usados para monitorar e
controlar processos.
• Reuniões presenciais (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2001), histórias
(Choo, 2006) e relatos orais (Takeuchi & Nonaka, 2008) são utilizados
para refinar processos.

[C_1]

Questão
9

[C_2]

Questão
14

[C_3]

Questão
19

[C_4]

Questão
24

[C_5]

Questão
29

[C_6]

Questão
34

[I_1]

Questão
10

[I_2]

Questão
15

[I_3]

Questão
20

[I_4]

Questão
25

[I_5]

Questão
30

[I_6]

Questão
35

Fonte: adaptada de Nonaka, I. (2000). A empresa criadora de conhecimento. In Gestão do
conhecimento / Harvard Business Review (p. 27–49). Rio de Janeiro: Campus; Becerra-Fernandez, I.,
& Sabherwal, R. (2001). Organizational Knowledge management: a contingency perspective. Journal
of Management Information Systems, 18(1), 23–55; Choo, C. W. (2006). A organização do
conhecimento: como as organizações usam a informação para criar significado, construir
conhecimento e tomar decisões (2ª ed). São Paulo: Editora Senac; Takeuchi, H., & Nonaka, I. (2008).
Gestão do conhecimento. Porto Alegre: Bookman; Oliveira, A. M. A., Carvalho, R. B. de, Jamil, G. L.,
& Carvalho, J. A. B. (2010). Avaliação de ferramentas de Business Process Management (BPMS)
pela ótica da gestão do conhecimento. Perspectivas em Ciência da Informação, 15(1), 132–153;
ABPMP. (2015). BPM CBOK V3.0: guia para o gerenciamento de processos de negócio (3ª ed).
ABPMP Brasil.

Na seção seguinte, serão detalhados os mecanismos e estratégias utilizados para o
recolhimento dos dados na pesquisa de campo.
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3.4 Procedimentos de Coleta de Dados

A coleta de dados deu-se por meio do questionário elaborado a partir das Tabelas 6
e 7, sendo o instrumento disponibilizado online, entre 17/07/2018 e 30/09/2018, para
toda a população alvo da pesquisa, formada por 3.300 pessoas, e respondido por
meio da autoaplicação, sendo obtidas 353 respostas.

Para a criação da versão online e a gestão das respostas recebidas, utilizou-se a
plataforma Google Drive, que é um serviço gratuito de armazenamento e
sincronização de arquivos, por meio do aplicativo Formulários Google. Já a escolha
pela autoaplicação foi em função das vantagens destacadas por Vieira (2009):
liberdade para que o respondente participe no momento em que desejar; coleta de
respostas em formato padrão, facilitando significativamente as análises estatísticas;
e a impossibilidade de influência do entrevistador. Entretanto, a mesma autora
aponta algumas desvantagens da autoaplicação, tais como: risco de não haver o
volume desejado de respostas; perguntas respondidas sem comentários adicionais;
impossibilidade de se ter certeza de que a pessoa que respondeu é a destinatária da
solicitação; e a incapacidade do entendimento necessário por parte dos
respondentes para participar da pesquisa. Neste sentido, para mitigar os riscos
inerentes à autoaplicação, foram tomadas as seguintes providências:

a) Durante a realização do pré-teste do instrumento de pesquisa, foi solicitada
aos avaliadores a análise da linguagem utilizada, de forma a mitigar o risco de
que o significado do texto não pudesse ser compreendido de forma
satisfatória pelos respondentes.
b) O convite para a participação da população alvo foi realizado em três etapas:
envio inicial, por e-mail e de forma coletiva; reenvio do convite após 20 dias;
comunicação individual via mensagem da rede social LinkedIn.
c) Para garantir o volume de respostas correspondente à amostra calculada,
optou-se por estender o período de participação em 30 dias além do
inicialmente programado.
d) A possibilidade de não ter sido o destinatário do convite a pessoa que
respondeu o questionário e a inviabilidade da coleta de comentários
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adicionais foram aspectos tratados como uma limitação da pesquisa.
Entretanto, vale ressaltar que tais deficiências podem ser encaradas como
uma oportunidade de realização de pesquisas futuras com uma abordagem
qualitativa.

3.5 Procedimentos de Análise de Dados

No que concerne à análise dos dados da pesquisa, como destacado por Babbie
(1999), o método survey, em geral, é combinado com o método estatístico para
interpretação dos resultados, o que torna possível a transformação de escalas
subjetivas, nominativas e ordinais em números que possam ser tratados pelo
método estatístico (Babbie, 1999).

Neste sentido, para que fosse possível a organização, sumarização e descrição do
conjunto de dados, aplicou-se a estatística descritiva, conforme indicado por Martins
(2005). O uso da estatística descritiva permitiu a apresentação, análise e
interpretação dos dados numéricos, por meio da criação de instrumentos gráficos e
indicadores, com vistas a resumir os aspectos essenciais dos dados (Collis &
Hussey, 2005). Para a análise estatística dos dados das questões sobre opiniões,
optou-se pela estatística inferencial posto que seu objetivo é obter informações
sobre uma população a partir de resultados observados na amostra (Costa, 2018).

Inicialmente, foram tabulados os dados inerentes ao perfil dos respondentes em
relação à experiência dos mesmos em BPM, sendo excluídas as respostas advindas
de participantes que informaram não ter experiência na área. Para tal, utilizou-se o
software Microsoft Excel 365.

Em seguida, por meio do software IBM SPSS 22 (Statistical Package for Social
Science),

foram

realizadas

as

análises

estatísticas

das

percepções

dos

respondentes sobre os construtos da pesquisa. Neste sentido, tais dimensões
(construtos) foram divididas em cinco blocos:
a) Bloco M: que teve como objetivo levantar as percepções dos respondentes
sobre a relevância do papel apoiador do Modelo SECI em relação do ciclo de
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vida BPM CBOK, que engloba as fases: planejamento, análise, desenho,
implementação, monitoramento / controle e refinamento.
b) Bloco S: que teve como objetivo levantar as percepções dos respondentes
sobre o uso de práticas de socialização como apoiadoras em cada fase do
ciclo.
c) Bloco E: que teve como objetivo levantar as percepções dos respondentes
sobre o uso de práticas de externalização como apoiadoras em cada fase do
ciclo.
d) Bloco C: que teve como objetivo levantar as percepções dos respondentes
sobre o uso de práticas de combinação como apoiadoras em cada fase do
ciclo.
e) Bloco I: que teve como objetivo levantar as percepções dos respondentes
sobre o uso de práticas de internalização como apoiadoras em cada fase do
ciclo.

Examinou-se então a consistência interna da escala de Likert utilizada no
questionário, porque, de acordo com Dalmoro e Vieira (2013, p. 167), “a
confiabilidade indica o grau de consistência interna entre os múltiplos indicadores de
um construto”. Para tal, utilizou-se o coeficiente Alfa de Cronbach, que é uma
medida de conﬁabilidade que varia de 0 a 1, sendo os valores de 0,60 a 0,70
considerados o limite inferior de aceitabilidade (Hair, Black, Babin, Anderson, &
Tatham, 2009). O resultado desse exame viabilizou a decisão, embasada também
pelo modelo conceitual da pesquisa, sobre o impacto da manutenção ou retirada de
questões.

Após a realização dos testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk para a
verificação da normalidade dos dados, as variáveis apresentaram uma distribuição
não normal. Isso impactou na seleção pelo Teste de Friedman, que permitiu
comparar os resultados de cada respondente em relação aos indicadores, atribuídos
em postos (escala de Likert), no sentido de verificar aqueles que obtivem maiores e
menores resultados. Em seguida, com o objetivo de comparar as percepções de
CBPPs com as percepções de profissionais não certificados, realizou-se o Teste de
Wilcoxon-Mann-Whitney para cada bloco, por meio da formação de dois grupos de
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amostras (com 100 elementos cada, selecionados, de forma aleatória, considerando
apenas a classificação em relação à certificação) (Vieira, 2018).

3.6 Síntese da Metodologia

Neste capítulo, foram apresentados a caracterização da pesquisa (com a
identificação da survey como método de levantamento de dados) e os
detalhamentos das etapas dos procedimentos metodológicos. A Tabela 8 retrata,
portanto, a síntese da metodologia desta pesquisa.

Tabela 8 Tema
BPM

GC
Integração
entre
BPM e
GC

Integração
entre
BPM e
GC

Parâmetros e resultados da pesquisa na base de dados
Autores

(Davenport, 1994; Hammer, 2013;
Baldam et al., 2014; ABPMP,
2015; Silva, 2017; Sordi, 2018)
(Nonaka & Takeuchi, 1997;
Davenport & Prusak, 1998;
Drucker, 2000; Sabbag, 2007;
Takeuchi e Nonaka, 2008)
(Nonaka, 2000; BecerraFernandez & Sabherwal, 2001;
Choo, 2006; Oliveira et al., 2010;
Takeuchi & Nonaka, 2008)

(Nonaka, 2000; BecerraFernandez & Sabherwal, 2001;
Choo, 2006; Oliveira et al., 2010;
Takeuchi & Nonaka, 2008)

Fonte: elaborada pela autora.

Objetivos

Coleta de
dados

Análise de dados

a) Levantar a percepção
de profissionais atuantes
em BPM sobre a
integração entre BPM e
GC.

Pesquisa de
campo:
Questionário
(Survey)

• Revisão da literatura
• Estatísticas
descritivas,
multivariadas (Alfa de
Cronbach) e
inferenciais (testes
não paramétricos).

b) Identificar, a partir das
experiências desses
profissionais, as práticas
de GC mais adotadas
nas fases do Ciclo de
vida BPM (proposto pelo
CBOK): planejamento,
análise, desenho,
implementação,
monitoramento / controle
e refinamento.

Pesquisa de
campo:
Questionário
(Survey)

• Revisão da literatura
• Estatísticas
descritivas,
multivariadas (Alfa de
Cronbach) e
inferenciais (testes
não paramétricos).
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4 Apresentação e Análise dos Resultados

Neste capítulo são expostas as análises dos resultados obtidos. Primeiramente,
apresenta-se o perfil dos respondentes e as análises descritivas de tais dados. Em
seguida, está a verificação da consistência interna da escala utilizada no
questionário, desenvolvido a partir do modelo conceitual da pesquisa. Na sequência,
são descritos os resultados das análises estatísticas inferenciais, realizadas com
base em testes não paramétricos das variáveis dos construtos do estudo.

4.1 Perfil dos Respondentes

No tocante ao perfil dos respondentes, foram levantadas informações sobre a
atuação dos mesmos em atividades de BPM, em relação ao engajamento, à
maturidade, à região geográfica, ao segmento de mercado e se o profissional era ou
não certificado pela ABPMP.

Vale ressaltar que, conforme descrito nos procedimentos de coleta dos dados, o
questionário foi disponibilizado online até 30/09/2018, sendo que, nessa data, foram
contabilizados 353 retornos. Todavia, como o objetivo do estudo era levantar a
percepção de profissionais atuantes em BPM, foram desconsideradas as respostas
de participantes que informaram não ter experiência na área, seja na questão 1
(Como você descreve a sua experiência em BPM?), na questão 2 (Qual seu tempo
de experiência com iniciativas de BPM?), na questão 3 (Marque a região do país
onde você obteve sua experiência em BPM:) ou na questão 4 (Marque o tipo de
organização na qual você obteve sua experiência em BPM:). Portanto, após esse
tratamento inicial, foram consideradas 345 respostas, quantidade que correspondeu
à amostra calculada.

Em termos do tipo de atuação em atividades de BPM, a amostra obtida foi composta
por: 188 analistas ou consultores em BPM que atuam em diversas organizações
(54,49%); 82 respondentes integrantes do escritório de processos da organização
em que trabalham (23,77%); e 75 profissionais que trabalham, em suas
organizações, com foco em técnicas e atividades da metodologia BPM (21,74%). O
tempo de atuação dos respondentes está dividido da seguinte forma: 4,35% dos
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profissionais atuam em BPM há menos de 1 ano (15 respondentes); 11,59%
desempenham atividades na área há mais de 1 ano (40 respondentes); e 84,06%
atuam na área há mais de três anos (290 respondentes).

No que se refere à

certificação profissional, dos 345 participantes da pesquisa, 236 são CBPPs.

A Tabela 9 apresenta então a estratificação da amostra segundo a certificação, a
diversidade de atividades desempenhadas na área e o tempo de atuação com
gerenciamento de processos de negócio.

Tabela 9 -

Distribuição da amostra segundo experiência profissional
Variáveis

Tipo de atividades
desempenhadas

n

%

Auxilio em trabalhos de construção de fluxos, indicadores, padronização,
melhoria ou automação de processos da minha área na organização.

75

21,74%

Sou integrante do escritório de processos que atende a toda a
organização em que trabalho.

82

23,77%

188

54,49%

Até 1 (um) ano.

15

4,35%

De 1 (um) a 3 (três) anos.

40

11,59%

Mais de 3 (três) anos.

290

84,06%

Sim.

236

68,41%

Não

109

31,59%

Sou analista ou consultor(a) de processos (BPM) em organizações
diversas.

Tempo de atuação

Certificação
Profissional

Fonte: dados da pesquisa.

Os resultados obtidos, tanto em relação às atividades desempenhadas quanto ao
tempo de atividade dos profissionais, refletem o público alvo da pesquisa. Posto que,
como explicitado nos procedimentos de coleta de dados, 887 profissionais
convidados a participar da pesquisa eram CBPPs, ou seja, especialistas em BPM
que, para obter a certificação na área, fizeram uma prova para a avaliação dos seus
conhecimentos sobre a metodologia e tiveram que comprovar, junto à ABPMP, um
tempo mínimo de três anos experiência. Tal análise está, inclusive, apoiada pelo fato
de 68% da amostra obtida ser composta por CBPPs.

A quantidade de profissionais que atuam em várias organizações, como analistas ou
consultores em BPM (54,49% da amostra), tem significativo impacto na validade das
conclusões da pesquisa. Profissionais que aplicam a metodologia em organizações
diversas têm que lidar com situações e demandas variadas, tendo a oportunidade de
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utilizar múltiplas práticas para a gestão do conhecimento. Dessa forma, é muito
provável que tais respondentes, ao manisfestarem a sua percepção sobre as
práticas de conversão de conhecimento como apoiadoras das atividades de BPM,
estiveram, de fato, compartilhando uma experiência relevantemente rica.

Da mesma maneira, a variável tempo de atuação em BPM indica que um número
substancial de respondentes (95,65% da amostra), ao avaliarem o uso das práticas
de GC, compartilharam impressões advindas de uma atuação madura (há mais de 3
anos) ou, pelo menos, não principiante (há mais 1 ano).

Em última instância, vale ressaltar novamente o excelente retorno de profissionais
certificados (68,41% da amostra). A participação de CBPPs tem elevado valor e um
impacto extremamente positivo para a validade das análises da pesquisa. Isso
porque o contéudo teórico do CBOK, por conseguinte das fases do ciclo de vida que
tal corpo de conhecimento propõe, é profundamente conhecido pelos 236 CBPPs.
Como já ressaltado, para obterem a certificação, todos tiveram que comprovar
experiência na área e se submeteram a uma prova internacionalmente aplicada pela
ABPMP, com base no CBOK. Em função dessa importante varíavel, na análise
estatística inferencial, de forma complementar à análise principal, avaliou-se a
diferença entre as percepções de profissionais certificados e não certificados.

As figuras 15 e 16 apresentam o perfil de atuação dos respondentes no tocante à
região geográfica e ao segmento de mercado em que as atividades de BPM foram
ou são executadas por tais profissionais. A tabulação dos dados difere das variáveis
anteriores porque os respondentes puderam, nessas questões específicas, marcar
mais de uma resposta, visto que o objetivo dos resultados apresentados a seguir é
levantar a dimensão da atuação dos participantes da pesquisa.
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Figura 15 - Região Geográfica de Atuação dos Respondentes
Fonte: dados da pesquisa.

A primeira análise advinda da variável referente à região geográfica é o fato da
pesquisa ter coletado percepções de profissionais atuantes em todo o território
nacional. A Região Sudeste foi a mais marcada pelos respondentes (53,36%),
seguida pelas Regiões Centro-oeste (19,06%) e Sul (13,68%). Vale destacar que
grande parcela da população alvo foi originada da rede de contatos da regional
mineira da ABPMP, o que, muito provavelmente, impactou no volume de
profissonais que participaram da pesquisa e atuam na Região Sudeste. Apesar da
menor representatividade, o resultado das Regiões Nordeste (10,54%) e Norte
(3,36%) corroboram a validade das conclusões deste estudo. Mesmo que em
proporções diferentes, as percepções dos respondentes sobre práticas de GC como
apoiadoras das atividades de BPM representam realidades diversas em todo país.
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Figura 16 - Setores de Atuação dos Respondentes
Fonte: dados da pesquisa.

Os resultados mostrados na figura indicam que, em termos de representatividade, a
pesquisa levantou dados da atuação dos respondentes em todos os setores:
primário (6,64%), secundário (20,29%), terciário (49,73%), público (20,47%) e do
terceiro setor (2,87%). Tal perfil demonstra que a metodologia BPM tem, de fato,
maior receptividade no setor de serviços, posto que o foco das atividades é a criação
de valor para o cliente, que está sempre muito próximo da prestação de serviços
propriamente dita. Contudo, verifica-se que há uma importante busca pela melhoria
dos processos na indústria (fomentada pelo movimento da qualidade total e da
redução de custos) e na esfera pública (em função da preocupação com a
governança corporativa e a transparência das atividades nas instituições). O volume
de atuação no agronegócio / extrativismo e no terceiro setor apresentou-se baixo
entre os respondentes, o que pode ser encarado como uma oportunidade para a
ampliação da aplicação da metodologia BPM em tais segmentos. Enfim, os
resultados desta variável terão impacto nas conclusões do estudo no sentido de que
as práticas mais relevantes para a gestão do conhecimento, levantadas na pesquisa
de campo, serão o reflexo da experiência mais comum em serviços e, em menor
proporção na indústria e no setor público. Além disso, as conclusões a partir da
amostra, muito provavelmente, não refletirão a realidade das atividades de BPM
aplicadas ao terceiro setor e ao setor primário.
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4.2 Análise de Consistência da Escala Utilizada

A análise da fidedignidade da escala do questionário para cada um dos 5 construtos
(ou dimensões) que, em conjunto, representam a relação integrativa entre BPM e
GC, de acordo com o modelo conceitual da pesquisa, foi realizada por meio do
coeficiente Alfa de Cronbach, largamente utilizado pela academia. Esse coeficiente é
uma medida de conﬁabilidade que varia de 0 a 1, sendo os valores de 0,60 a 0,70
considerados o limite inferior de aceitabilidade, conforme Hair et al., (2009).

Por meio do SPSS, calculou-se o coeficiente Alta de Cronbach considerando os
blocos das dimensões do instrumento de pequisa. Os resultados obtidos e
apresentados na Tabela 10, indicam que as questões dos blocos têm consistência
por estarem acima do valor mínimo normalmente recomendado (isto é, acima de
0,70), indicando que o questionário aplicado é confiável. Na análise de confiabilidade
realizada, também foi considerado o impacto da retirada de cada item para o
coeficiente do bloco a que ele pertence, conforme detalhado na tabela.

Tabela 10 - Análise da confiabilidade do questionário
#
questão

6
11
16
21
26
31
7
12
17
22
27
32
8
13
18
23
28
33

Dimensão

Variável

Alfa de
Cronbach

0,889

0,876
0,867
0,873
0,881
0,852
0,867

0,748

0,683
0,735
0,791*
0,679
0,672
0,688

No Planejamento [M_1]
Na Análise [M_2]
Papel apoiador
do Modelo SECI

No Desenho [M_3]
Na Implementação [M_4]
No Monitoramento & Controle [M_5]
No Refinamento [M_6]
No Planejamento [S_1]
Na Análise [S_2]

Uso de práticas
de Socialização

No Desenho [S_3]
Na Implementação [S_4]
No Monitoramento & Controle [S_5]
No Refinamento [S_6]
No Planejamento [E_1]
Na Análise [E_2]

Uso de práticas
de Externalização

No Desenho [E_3]
Na Implementação [E_4]
No Monitoramento & Controle [E_5]
No Refinamento [E_6]

Alfa de Cronbach
se deletado o item

0,779

0,755
0,763
0,724
0,694
0,772
0,757
(continua)
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9
14
19
24
29
34
10
15
20
25
30
35

No Planejamento [C_1]
Na Análise [C_2]
Uso de práticas
de Combinação

No Desenho [C_3]
Na Implementação [C_4]

0,801

No Monitoramento & Controle [C_5]
No Refinamento [C_6]
No Planejamento [I_1]
Na Análise [I_2]
Uso de práticas
de Internalização

No Desenho [I_3]
Na Implementação [I_4]

0,791

No Monitoramento & Controle [I_5]
No Refinamento [I_6]

(conclusão)
0,734
0,789
0,779
0,754
0,827*
0,732
0,753
0,754
0,780
0,778
0,761
0,725

* Optou-se pela manutenção do item.
Fonte: elaborada pela autora.

Os resultados do coeficiente Alfa de Cronbach para os Blocos M (0,889), E (0,779) e
I (0,791) não seriam melhorados com a exclusão de questões. Todavia, se retirados
os indicadores S_3 (do Bloco S) e C_5 (do Bloco C), haveria uma pequena melhora
no coeficiente dos blocos. No caso do Bloco S, com a retirada do item “No desenho,
sessões de discussão dos processos são comuns.”, o coeficiente passaria de 0,748
para 0,791. Já no Bloco C, o coeficiente melhoraria de 0,801 para 0,827, se retirada
a questão “Na fase de monitoramento e controle, usa-se um BPMS; há a troca de
relatórios e memorandos.”. Em ambos os casos, além da análise de que os blocos
seriam pouco impactados numericamente pela retirada das questões, considerou-se,
principalmente, que as ferramentas avaliadas são indicadas pela literatura (Choo,
2006; Oliveira et al., 2010) relevante para os objetivos do estudo. Portanto, optou-se
pela manutenção das questões referentes aos indicadores S_3 e C_5.

4.3 Análises Estatísticas das Percepções dos Respondentes

Para a definição da forma como as variáveis seriam analisadas na estatística
inferencial, buscou-se aferir se as mesmas provinham de uma população que
apresentava uma distribuição normal. Para tal, foram realizados testes de
normalidade. As Figuras 17, 18, 19, 20 e 21 apresentam os cálculos realizados no
SPSS para cada bloco.
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Figura 17 - Testes de normalidade dos dados do Bloco M
Fonte: dados da pesquisa.

Figura 18 - Testes de normalidade dos dados do Bloco S
Fonte: dados da pesquisa.
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Figura 19 - Testes de normalidade dos dados do Bloco E
Fonte: dados da pesquisa.

Figura 20 - Testes de normalidade dos dados do Bloco C
Fonte: dados da pesquisa.
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Figura 21 - Testes de normalidade dos dados do Bloco I
Fonte: dados da pesquisa.

Como pode ser verificado nos resultados obtidos, em todos os blocos, o teste foi
significativo (p <0,05), o que indica que as distribuições dos conjuntos amostrais são
significativamente diferentes de uma distribuição normal, constatação cujo impacto
resulta na necessidade de uso de testes não paramétricos na estatística inferencial
(Field, 2009).

A partir dos pressupostos da pesquisa, estruturados com base na contribuição do
referencial teórico estudado, foram elaboradas hipóteses associadas ao primeiro
objetivo específico da dissertação, que foi o de levantar a percepção de profissionais
atuantes em BPM sobre a integração entre BPM e GC, conforme descrito na Tabela
11.
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Tabela 11 - Síntese dos pressupostos e hipóteses da pesquisa
Bloco

Pressuposto

• A GC contribui como
M

suporte ao BPM em
todas as fases do
ciclo
de
vida
proposto no CBOK.

Teste de Hipótese
(todos os participantes)

H0: Não existe diferença significativa na
percepção do papel apoiador do Modelo
SECI nas seis fases do Ciclo de Vida
BPM CBOK.
H1: Há pelo menos uma fase do ciclo
em que o papel apoiador do Modelo
SECI é percebido de maneira diferente.

S

• A fase de análise é
mais
fortemente
apoiada por práticas
de socialização.

H0: Não existe diferença significativa na
percepção do uso de práticas de
socialização nas seis fases do Ciclo de
vida BPM CBOK.
H1: Há pelo menos uma fase do ciclo
em que o uso de práticas de
socialização é percebido de forma
diferente.

E

• A
fase
de
planejamento é mais
fortemente apoiada
por
práticas
de
externalização.
• A
fase
de
refinamento é mais
fortemente apoiada
por
práticas
de
externalização.

H0: Não existe diferença significativa na
percepção do uso das práticas de
externalização nas seis fases do Ciclo
de vida BPM CBOK.
H1: Há pelo menos uma fase do ciclo
em que o uso de práticas de
externalização é percebido de forma
diferente.

C

• A fase de desenho é
mais
fortemente
apoiada por práticas
de combinação.
• A
fase
de
monitoramento
&
controle
é
mais
fortemente apoiada
por
práticas
de
combinação.

H0: Não existe diferença significativa na
percepção do uso das práticas de
combinação nas seis fases do Ciclo de
vida BPM CBOK.
H1: Há pelo menos uma fase do ciclo
em que o uso de práticas de combinação
é percebido de forma diferente.

I

• A
fase
de
implementação
é
mais
fortemente
apoiada por práticas
de internalização.

H0: Não existe diferença significativa na
percepção do uso das práticas de
internalização nas seis fases do Ciclo de
vida BPM CBOK.
H1: Há pelo menos uma fase do ciclo
em que o uso de práticas de
internalização é percebido de forma
diferente.

Teste de Hipótese pareado
(CBPPs / Não CBPPs)
H0: A percepção de CBPPs e a
percepção
de
profissionais
sem
certificação não são estatisticamente
diferentes quanto ao papel apoiador do
Modelo SECI nas seis fases do Ciclo de
vida BPM CBOK.
H1: A percepção de CBPPs e a
percepção
de
profissionais
sem
certificação
são
estatisticamente
diferentes quanto ao papel apoiador do
Modelo SECI nas seis fases do Ciclo de
vida BPM CBOK.
H0: A percepção de CBPPs e a
percepção
de
profissionais
sem
certificação não são estatisticamente
diferentes quanto ao uso de práticas de
socialização nas seis fases do Ciclo de
vida BPM CBOK.
H1: A percepção de CBPPs e a
percepção
de
profissionais
sem
certificação
são
estatisticamente
diferentes quanto ao uso de práticas de
socialização nas seis fases do Ciclo de
vida BPM CBOK.
H0: A percepção de CBPPs e a
percepção
de
profissionais
sem
certificação não são estatisticamente
diferentes quanto ao uso de práticas de
externalização nas seis fases do Ciclo
de vida BPM CBOK.
H1: A percepção de CBPPs e a
percepção
de
profissionais
sem
certificação
são
estatisticamente
diferentes quanto ao uso de práticas de
externalização nas seis fases do Ciclo
de vida BPM CBOK.
H0: A percepção de CBPPs e a
percepção
de
profissionais
sem
certificação não são estatisticamente
diferentes quanto ao uso de práticas de
combinação nas seis fases do Ciclo de
vida BPM CBOK.
H1: A percepção de CBPPs e a
percepção
de
profissionais
sem
certificação
são
estatisticamente
diferentes quanto ao uso de práticas de
combinação nas seis fases do Ciclo de
vida BPM CBOK.
H0: A percepção de CBPPs e a
percepção
de
profissionais
sem
certificação não são estatisticamente
diferentes quanto ao uso de práticas de
internalização nas seis fases do Ciclo de
vida BPM CBOK.
H1: A percepção de CBPPs e a
percepção
de
profissionais
sem
certificação
são
estatisticamente
diferentes quanto ao uso de práticas de
internalização nas seis fases do Ciclo de
vida BPM CBOK.

Fonte: dados da pesquisa.

Considerando o objetivo específico de levantar a percepção de profissionais em
BPM sobre a integração entre BPM e GC, primeiramente, por meio do Teste de
Friedman, foram analisadas as amostras relacionadas às respostas de todos os
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participantes para todas as questões do bloco respectivo, isto é, amostras pareadas.
Na sequência, são demonstrados os resultados do Teste de Wilcoxon-MannWhitney, que buscou revelar, para cada bloco, diferenças significativas entre as
respostas advindas de amostras independentes, formadas por dois grupos, CBPPs e
não CBPPs.

Já para se alcançar o objetivo específico de identificar, a partir das experiências
desses profissionais, as práticas de GC mais adotadas nas fases do Ciclo de vida
BPM CBOK, realizou-se a análise das estatísticas descritivas com base nas
conclusões dos testes de hipóteses.

4.3.1 Bloco M

A primeira dimensão trata da percepção dos respondentes sobre o papel do Modelo
SECI no apoio às atividades de BPM, em todas as fases do ciclo. A partir do modelo
conceitual da pesquisa, definiu-se, em relação ao Bloco M, o pressuposto de que a
GC contribui como suporte ao BPM em todas as fases do ciclo de vida proposto no
CBOK.

Na análise estatística inferencial, para a realização do teste não paramétrico sobre
todas as respostas obtidas, definiu-se a hipótese nula e a alternativa:
H0: Não existe diferença significativa na percepção do papel apoiador do
Modelo SECI nas seis fases do Ciclo de Vida BPM CBOK.
H1: Há pelo menos uma fase do ciclo em que o papel apoiador do Modelo
SECI é percebido de maneira diferente.

A Figura 22 apresenta os resultados do teste da hipótese nula, calculados no SPSS,
bem como uma tabela com as estatísticas descritivas para apoiar a análise do
pressuposto sobre da GC como suporte às atividades em BPM.
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Figura 22 - Teste de Friedman do Bloco M
Fonte: dados da pesquisa.

O Teste de Friedman mostrou que as percepções dos respondentes sobre o apoio
do Modelo SECI diferem entre as fases do Ciclo de vida BPM CBOK: [X2(5) =
63,789; p < 0,001]. Portanto, rejeita-se a hipótese nula. O Modelo SECI, na
percepção dos respondentes, impacta de forma diferente as atividades de BPM.
Contudo, vale ressaltar que os resultados sugerem concordância dos respondentes
sobre a importância da GC para as atividades de BPM, posto que as médias das
percepções do papel apoiador do Modelo SECI em todas as fases estão próximas
de 3 (“concordo”), em especial o resultado sobre a fase de desenho ( = 3,09).

Com vistas a complementar a análise sobre a percepção de profissionais atuantes
em BPM, realizou-se o teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney, definindose a hipótese nula e a alternativa:
H0: A percepção de CBPPs e a percepção de profissionais sem certificação
não são estatisticamente diferentes quanto ao papel apoiador do Modelo
SECI nas seis fases do Ciclo de vida BPM CBOK.
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H1: A percepção de CBPPs e a percepção de profissionais sem certificação
são estatisticamente diferentes quanto ao papel apoiador do Modelo SECI
nas seis fases do Ciclo de vida BPM CBOK.

As Figuras 23, 24, 25, 26, 27 e 28 apresentam os resultados do teste da hipótese
nula, calculados no SPSS, considerando as respostas de dois grupos de
respondentes, com 100 elementos cada, selecionados aleatoriamente a partir das
respostas advindas de CBPPs (236 elementos) e de não CBPPs (109 elementos).

Figura 23 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco M (planejamento)
Fonte: dados da pesquisa.
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Figura 24 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco M (análise)
Fonte: dados da pesquisa.

Figura 25 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco M (desenho)
Fonte: dados da pesquisa.
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Figura 26 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco M (implementação)
Fonte: dados da pesquisa.

Figura 27 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco M (monitoramento)
Fonte: dados da pesquisa.
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Figura 28 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco M (refinamento)
Fonte: dados da pesquisa.

O Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney mostrou que as percepções de CBPPs e de
profissionais sem certificação sobre o apoio do Modelo SECI

não são

estatisticamente diferentes nas seis fases do Ciclo de vida BPM CBOK:
planejamento [U = 4.484,000; p > 0,05], análise [U = 5.277,000; p > 0,05], desenho
[U = 4.772,500; p > 0,05], implementação [U = 4.699,000; p > 0,05], monitoramento &
controle [U = 4.772,500; p > 0,05] e refinamento [U = 5.510,000; p > 0,05]. Portanto,
aceita-se a hipótese nula, o que sugere um alinhamento das práticas de GC
adotadas por profissionais atuantes em BPM, certificados ou não.

4.3.2 Bloco S

Esta dimensão refere-se ao papel das práticas de socialização para a conversão do
conhecimento na realização das atividades de BPM em todas as fases do ciclo de
vida proposto pelo CBOK. Com base no modelo conceitual da pesquisa, definiu-se,
em relação ao Bloco S, o pressuposto de que a fase de análise é mais fortemente
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apoiada pela socialização, por suas práticas estarem relacionadas à criação de
conhecimento a partir da experiência direta.

Na análise estatística inferencial, para a realização do teste não paramétrico sobre
todas as respostas obtidas, definiu-se a hipótese nula e a alternativa:
H0: Não existe diferença significativa na percepção do uso de práticas de
socialização nas seis fases do Ciclo de vida BPM CBOK.
H1: Há pelo menos uma fase do ciclo em que o uso de práticas de
socialização é percebido de forma diferente.

A Figura 29 apresenta os resultados do teste da hipótese nula, calculados no SPSS,
bem como uma tabela com as estatísticas descritivas para apoiar a análise do
pressuposto sobre a aplicação de práticas de socialização nas atividades de BPM.

Figura 29 - Teste de Friedman do Bloco S
Fonte: dados da pesquisa.
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O Teste de Friedman mostrou que as percepções dos respondentes sobre o uso de
práticas de socialização diferem entre as fases do Ciclo de vida BPM CBOK: [X2(5) =
432,588; p < 0,001]. Portanto, rejeita-se a hipótese nula. Verificou-se que o nível
médio de concordância dos respondentes em relação ao uso de práticas de
conversão do conhecimento tácito para conhecimento tácito foi mais elevado para as
atividades de desenho ( = 3,10) e que a fase de análise apresentou a segunda
maior média ( = 3,06).

A título de comparação entre a percepção de profissionais CBPPs e profissionais
não certificados, realizou-se o teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney,
definindo-se a hipótese nula e a alternativa:
H0: A percepção de CBPPs e a percepção de profissionais sem certificação
não são estatisticamente diferentes quanto ao uso de práticas de socialização
nas seis fases do Ciclo de vida BPM CBOK.
H1: A percepção de CBPPs e a percepção de profissionais sem certificação
são estatisticamente diferentes quanto ao uso de práticas de socialização nas
seis fases do Ciclo de vida BPM CBOK.

As Figura 30, 31, 32, 33, 34 e 35 apresentam os resultados do teste da hipótese
nula, calculados no SPSS, considerando as respostas dos dois grupos selecionados
para a análise (100 respostas aleatórias de CBPPs e 100 respostas aleatórias de
não CBPPs).
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Figura 30 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco S (planejamento)
Fonte: dados da pesquisa.

Figura 31 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco S (análise)
Fonte: dados da pesquisa.
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Figura 32 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco S (desenho)
Fonte: dados da pesquisa.

Figura 33 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco S (implementação)
Fonte: dados da pesquisa.
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Figura 34 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco S (monitoramento)
Fonte: dados da pesquisa.

Figura 35 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco S (refinamento)
Fonte: dados da pesquisa.
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O Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney mostrou que as percepções de CBPPs e de
profissionais sem certificação sobre o uso de práticas de socialização não são
estatisticamente diferentes nas fases de: planejamento [U = 4.405,000; p > 0,05],
análise [U = 4.842,500; p > 0,05], desenho [U = 4.540,000; p > 0,05], implementação
[U = 4.377,000; p > 0,05] e refinamento [U = 4.341,000; p > 0,05]. Portanto, aceita-se
a hipótese nula para essas fases. Entretanto, o teste mostrou que as percepções
sobre as práticas de socialização na fase de monitoramento & controle são
estatisticamente diferentes entre os dois grupos [U = 4.239,500; p < 0,05], rejeitandose a hipótese nula. Os resultados indicam que, no tocante à conversão do
conhecimento tácito para tácito, as percepções de CBPPs e profissionais sem a
certificação são iguais, exceto na fase de monitoramento & controle. Destarte, o
resultado do teste comparativo dos grupos deu sustentação à verificação do
pressuposto do estudo sobre o apoio das práticas de socialização, porque a
observação foi especificamente em relação à percepção dos respondentes sobre a
fase de análise, que é estatisticamente igual entre os grupos.

4.3.3 Bloco E

Esta dimensão refere-se ao papel das práticas de externalização para conversão do
conhecimento na realização das atividades de BPM em todas as fases do ciclo de
vida proposto pelo CBOK. Com base no modelo conceitual da pesquisa, definiu-se,
em relação ao Bloco E, os pressupostos de que: a fase de planejamento é mais
fortemente apoiada por práticas de externalização, por estarem relacionadas ao
diálogo e à reflexão visando à articulação do conhecimento; a fase de refinamento
também é mais fortemente apoiada por práticas de externalização, por estarem
relacionadas ao diálogo e à reflexão visando à articulação do conhecimento.

Na análise estatística inferencial, para a realização do teste não paramétrico sobre
todas as respostas obtidas, definiu-se a hipótese nula e a alternativa:
H0: Não existe diferença significativa na percepção do uso das práticas de
externalização nas seis fases do Ciclo de vida BPM CBOK.
H1: Há pelo menos uma fase do ciclo em que o uso de práticas de
externalização é percebido de forma diferente.
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A Figura 36 apresenta os resultados do teste da hipótese nula, calculados no SPSS,
bem como uma tabela com as estatísticas descritivas para apoiar a análise do
pressuposto sobre a aplicação de práticas de externalização.

Figura 36 - Teste de Friedman do Bloco E
Fonte: dados da pesquisa.

O Teste de Friedman mostrou que as percepções dos respondentes sobre o uso de
práticas de externalização diferem entre as fases do Ciclo de vida BPM CBOK:
[X2(5) = 90,173; p < 0,001]. Portanto, rejeita-se a hipótese nula. Verificou-se que o
nível médio de concordância dos respondentes em relação ao uso de práticas de
conversão do conhecimento tácito para conhecimento explícito foi, de fato, maior
nas atividades de planejamento ( = 2,82), porém menor em relação às atividades de
refinamento ( = 2,66), cuja média ficou abaixo das fases de desenho ( = 2,78) e
implementação ( = 2,68).
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A título de comparação entre a percepção de profissionais CBPPs e profissionais
não certificados, realizou-se o teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney,
definindo-se a hipótese nula e a alternativa:
H0: A percepção de CBPPs e a percepção de profissionais sem certificação
não são estatisticamente diferentes quanto ao uso de práticas de
externalização nas seis fases do Ciclo de vida BPM CBOK.
H1: A percepção de CBPPs e a percepção de profissionais sem certificação
são estatisticamente diferentes quanto ao uso de práticas de externalização
nas seis fases do Ciclo de vida BPM CBOK.

As Figuras 37, 38, 39, 40, 41 e 42 apresentam os resultados do teste da hipótese
nula, considerando as respostas dos dois grupos selecionados.

Figura 37 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco E (planejamento)
Fonte: dados da pesquisa.
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Figura 38 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco E (análise)
Fonte: dados da pesquisa.

Figura 39 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco E (desenho)
Fonte: dados da pesquisa.
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Figura 40 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco E (implementação)
Fonte: dados da pesquisa.

Figura 41 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco E (monitoramento)
Fonte: dados da pesquisa.
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Figura 42 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco E (refinamento)
Fonte: dados da pesquisa.

O Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney mostrou que as percepções de CBPPs e de
profissionais sem certificação sobre o uso de práticas de externalização não são
estatisticamente diferentes nas fases de: planejamento [U = 4.995,500; p > 0,05],
análise [U = 4.554,500; p > 0,05], implementação [U = 4.446,500; p > 0,05] e
refinamento [U = 5.475,000; p > 0,05]. Portanto, aceita-se a hipótese nula para essas
fases. Entretanto, o teste mostrou que as percepções sobre as práticas de
externalização nas fases de desenho [U = 3.524,000; p < 0,05] e de monitoramento
& controle [U = 5.851,000; p < 0,05] são estatisticamente diferentes entre os dois
grupos, rejeitando-se a hipótese nula.

Os resultados indicam que, no tocante à conversão do conhecimento tácito para
explícito, as percepções de CBPPs e profissionais sem a certificação são iguais em
quatro das seis fases. Mesmo havendo diferenças nas percepções em duas fases, o
resultado do teste comparativo dos grupos deu sustentação à verificação do
pressuposto do estudo, porque a observação foi especificamente em relação às
percepções dos respondentes sobre as fases de planejamento e de refinamento,
que são estatisticamente iguais entre os grupos.
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4.3.4 Bloco C

Esta dimensão refere-se ao papel das práticas de combinação para conversão do
conhecimento na realização das atividades de BPM em todas as fases do ciclo de
vida proposto pelo CBOK. Com base no modelo conceitual da pesquisa, definiu-se,
em relação ao Bloco C, os pressupostos de que as fases de desenho e
monitoramento & controle são mais fortemente apoiadas por práticas de
combinação, referentes à sistematização e aplicação do conhecimento e da
informação.

Na análise estatística inferencial, para a realização do teste, definiu-se a hipótese
nula e a alternativa:
H0: Não existe diferença significativa na percepção do uso das práticas de
combinação nas seis fases do Ciclo de vida BPM CBOK.
H1: Há pelo menos uma fase do ciclo em que o uso de práticas de
combinação é percebido de forma diferente.

A Figura 43 apresenta os resultados do teste da hipótese nula, calculados no SPSS,
bem como uma tabela com as estatísticas descritivas para apoiar a análise do
pressuposto sobre a aplicação de práticas de combinação.
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Figura 43 - Teste de Friedman do Bloco C
Fonte: dados da pesquisa.

O Teste de Friedman mostrou que as percepções dos respondentes sobre o uso de
práticas de externalização diferem entre as fases do Ciclo de vida BPM CBOK:
[X2(5) = 351,036; p < 0,001]. Portanto, rejeita-se a hipótese nula. Verificou-se que o
nível médio de concordância dos respondentes em relação ao uso de práticas de
conversão do conhecimento explícito para conhecimento explícito foi, de fato, maior
nas atividades de desenho ( = 3,39), porém menor em relação às atividades de
monitoramento & controle ( = 2,37), cuja média ficou acima apenas da fase de
planejamento ( = 2,34).

A título de comparação entre a percepção de profissionais CBPPs e profissionais
não certificados, realizou-se o teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney,
definindo-se a hipótese nula e a alternativa:
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H0: A percepção de CBPPs e a percepção de profissionais sem certificação
não são estatisticamente diferentes quanto ao uso de práticas de combinação
nas seis fases do Ciclo de vida BPM CBOK.
H1: A percepção de CBPPs e a percepção de profissionais sem certificação
são estatisticamente diferentes quanto ao uso de práticas de combinação nas
seis fases do Ciclo de vida BPM CBOK.

As Figuras 44, 45, 46, 47, 48 e 49 apresentam os resultados do teste da hipótese
nula, considerando as respostas dos dois grupos selecionados.

O Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney mostrou que as percepções de CBPPs e de
profissionais sem certificação sobre o uso de práticas de combinação não são
estatisticamente diferentes nas fases de: análise [U = 4.633,500; p > 0,05], desenho
[U = 4.354,500; p > 0,05] e monitoramento & controle [U = 5.475,000; p > 0,05].
Portanto, aceita-se a hipótese nula para essas fases. Entretanto, o teste mostrou
que as percepções sobre as práticas de combinação nas fases de análise [U =
4.011,500; p < 0,05] e de implementação [U = 3.857,000; p < 0,05] são
estatisticamente diferentes entre os dois grupos, rejeitando-se a hipótese nula.
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Figura 44 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco C (planejamento)
Fonte: dados da pesquisa.

Figura 45 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco C (análise)
Fonte: dados da pesquisa.
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Figura 46 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco C (desenho)
Fonte: dados da pesquisa.

Figura 47 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco C (implementação)
Fonte: dados da pesquisa.
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Figura 48 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco C (monitoramento)
Fonte: dados da pesquisa.

Figura 49 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco C (refinamento)
Fonte: dados da pesquisa.
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Os resultados indicam que, no tocante à conversão do conhecimento explícito para
explícito, as percepções de CBPPs e profissionais sem a certificação são iguais em
apenas três das seis fases. Mesmo havendo diferenças nas percepções em metade
das fases do Ciclo de vida BPM CBOK fases, o resultado do teste comparativo dos
grupos deu sustentação à verificação do pressuposto do estudo, porque a
observação foi especificamente em relação às percepções dos respondentes sobre
as fases de desenho e de monitoramento & controle, que são estatisticamente iguais
entre os grupos.

4.3.5 Bloco I

Esta dimensão refere-se ao papel das práticas de internalização para conversão do
conhecimento na realização das atividades de BPM em todas as fases do ciclo de
vida proposto pelo CBOK. Com base no modelo conceitual da pesquisa, definiu-se,
em relação ao Bloco I, o pressuposto de que a fase de implementação é mais
fortemente apoiada por práticas de internalização, por estarem relacionadas ao
aprendizado e à aquisição de novos conhecimentos na prática.

Na análise estatística inferencial, para a realização do teste, definiu-se a hipótese
nula e a alternativa:
H0: Não existe diferença significativa na percepção do uso das práticas de
internalização nas seis fases do Ciclo de vida BPM CBOK.
H1: Há pelo menos uma fase do ciclo em que o uso de práticas de
internalização é percebido de forma diferente.

A Figura 50 apresenta os resultados do teste da hipótese nula, calculados no SPSS,
bem como uma tabela com as estatísticas descritivas para apoiar a análise do
pressuposto sobre a aplicação de práticas de internalização.
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Figura 50 - Teste de Friedman do Bloco I
Fonte: dados da pesquisa.

O Teste de Friedman mostrou que as percepções dos respondentes sobre o uso de
práticas de internalização diferem entre as fases do Ciclo de vida BPM CBOK: [X2(5)
= 385,749; p < 0,001]. Portanto, rejeita-se a hipótese nula. Verificou-se que o nível
médio de concordância dos respondentes em relação ao uso de práticas de
conversão do conhecimento explícito para conhecimento tácito foi mais elevado para
as atividades de internalização ( = 3,29).

A título de comparação entre a percepção de profissionais CBPPs e profissionais
não certificados, realizou-se o teste não paramétrico de Wilcoxon-Mann-Whitney,
definindo-se a hipótese nula e a alternativa:
H0: A percepção de CBPPs e a percepção de profissionais sem certificação
não são estatisticamente diferentes quanto ao uso de práticas de
internalização nas seis fases do Ciclo de vida BPM CBOK.

122

H1: A percepção de CBPPs e a percepção de profissionais sem certificação
são estatisticamente diferentes quanto ao uso de práticas de internalização
nas seis fases do Ciclo de vida BPM CBOK.

As Figuras 51, 52, 53, 54, 55 e 56 apresentam os resultados do teste da hipótese
nula, considerando as respostas dos dois grupos selecionados.

Figura 51 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco I (planejamento)
Fonte: dados da pesquisa.
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Figura 52 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco I (análise)
Fonte: dados da pesquisa.

Figura 53 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco I (desenho)
Fonte: dados da pesquisa.
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Figura 54 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco I (implementação)
Fonte: dados da pesquisa.

Figura 55 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco I (monitoramento)
Fonte: dados da pesquisa.
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Figura 56 - Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney do Bloco I (refinamento)
Fonte: dados da pesquisa.

O Teste de Wilcoxon-Mann-Whitney mostrou que as percepções de CBPPs e de
profissionais sem certificação sobre o uso de práticas de internalização não são
estatisticamente diferentes nas fases de: planejamento [U = 4.489,000; p > 0,05],
análise [U = 4.419,500; p > 0,05], desenho [U = 4.923,000; p > 0,05], implementação
[U = 4.988,000; p > 0,05] e monitoramento & controle [U = 4.614,000; p > 0,05].
Portanto, aceita-se a hipótese nula para essas fases. Entretanto, o teste mostrou
que as percepções sobre as práticas de internalização na fase de refinamento são
estatisticamente diferentes entre os dois grupos [U = 4.074,500; p < 0,05], rejeitandose a hipótese nula. Os resultados indicam que, no tocante à conversão do
conhecimento explícito para tácito, as percepções de CBPPs e profissionais sem a
certificação são iguais, exceto na fase de refinamento. Mesmo havendo a diferença
em uma fase, o resultado do teste comparativo dos grupos deu sustentação à
verificação do pressuposto do estudo sobre o apoio das práticas de externalização,
porque a observação foi especificamente em relação à percepção dos respondentes
sobre a fase de internalização, que é estatisticamente igual entre os grupos.
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4.3.6 Análise do uso de práticas de GC por fase do ciclo de vida BPM

Para se levantar quais as práticas de conversão do conhecimento mais utilizadas em
cada fase do Ciclo de vida BPM CBOK, as amostras foram organizadas na mesma
sequência do questionário para que fosse possível a comparação das estatísticas
descritivas por fase, conforme apresentado na Tabela 12.

Tabela 12 - Estatísticas descritivas das percepções por fase
Fase

Planejamento

Análise

Desenho

Implementação

Monitoramento &
Controle

Refinamento

Modo de conversão do
conhecimento

Média

DP

1Q

Mediana

3Q

Socialização

2,41

1,08

2

3

3

Externalização

2,82

1,13

2

3

4

Combinação

2,34

1,09

2

3

3

Internalização
Socialização

2,48
3,06

0,94
0,95

2
3

3
3

3
4

Externalização

2,46

0,94

2

2

3

Combinação

2,44

1,02

2

2

3

Internalização

3,16

0,89

3

3

4

Socialização

3,10

0,89

2

3

4

Externalização

2,78

0,96

2

3

4

Combinação

3,39

0,90

3

4

4

Internalização

2,46

1,07

2

2

3

Socialização

2,73

0,94

2

3

3

Externalização

2,68

1,11

2

3

4

Combinação

2,95

1,02

2

3

4

Internalização

3,29

0,92

3

4

4

Socialização

2,18

0,94

2

2

3

Externalização

2,40

0,91

2

2

3

Combinação

2,37

1,39

1

3

4

Internalização

2,40

1,04

2

3

3

Socialização

2,01

1,02

1

2

3

Externalização

2,66

1,17

2

3

4

Combinação

2,46

1,18

2

3

3

Internalização

2,73

0,99

2

3

3

Fonte: dados da pesquisa.

A partir do modelo conceitual da pesquisa, apoiado pelo referencial teórico
estudado, incialmente considerou-se que a fase de planejamento é mais fortemente
apoiada por práticas de externalização, por estarem relacionadas ao diálogo e à
reflexão visando à articulação do conhecimento. Tal pressuposto foi validado tanto
pela análise do construto “uso de práticas de externalização”, quanto pela simples
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verificação da média do nível de concordância dos respondentes sobre o uso dos
quatro modos de conversão do conhecimento (Modelo SECI) na fase em questão
( = 2,82).

Isto posto, pode-se afirmar, por meio da comprovação da pesquisa de campo, que,
no planejamento em gerenciamento de processos de negócio, que envolve a
definição do foco do ciclo e alinhamento sobre a estratégia da organização, a
captura de conhecimento de especialistas e o uso de sistemas de suporte à
decisão são as práticas mais frequentes (ABPMP, 2015; Becerra-Fernandez &
Sabherwal, 2001).

Em relação às atividades de análise, o pressuposto da pesquisa foi de que a fase é
mais fortemente apoiada por práticas de socialização, por estarem relacionadas à
criação de conhecimento a partir da experiência direta. Tal argumento foi
parcialmente apoiado pela análise do construto “uso de práticas de socialização”,
porque, na percepção dos respondentes, o desenho é a fase mais apoiada pela
conversão do conhecimento explícito para conhecimento explícito. Além disso,
considerando a média do nível de concordância dos respondentes sobre o uso dos
quatro modos de conversão do conhecimento na fase em questão, as práticas de
socialização apresentam apenas o segundo maior valor ( = 3,06).

Isso posto, a partir das análises estatísticas inferenciais, com o apoio do valor da
média do nível de concordância dos respondentes, é possível alegar que, na
análise em gerenciamento de processos de negócio, que envolve o estudo do
contexto da organização e do contexto do processo, a consulta a documentos e a
observação da prática são mais frequentes (ABPMP, 2015; Becerra-Fernandez &
Sabherwal, 2001; Takeuchi & Nonaka, 2008).

Com base no modelo conceitual da pesquisa, alegou-se que a fase de desenho é
mais fortemente apoiada por práticas de combinação, referentes à sistematização e
aplicação do conhecimento e da informação. Essa suposição foi validada tanto pela
análise do construto “uso de práticas de combinação”, quanto pela simples
verificação da média do nível de concordância dos respondentes sobre o uso dos
quatro modos de conversão do conhecimento na fase em questão ( = 3,39).
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Destarte, pode-se afirmar, por meio da comprovação da pesquisa de campo, que,
no desenho em gerenciamento de processos de negócio, que envolve o
delineamento do novo cenário do processo, com a proposição de soluções para
questões priorizadas na fase de análise, o uso de uma notação comum e a
consulta à base de dados da modelagem de processos são as práticas mais
comuns (ABPMP, 2015; Oliveira et al., 2010; Takeuchi & Nonaka, 2008).

A partir do modelo conceitual da pesquisa, incialmente considerou-se que a fase de
implementação é mais fortemente apoiada por práticas de internalização, por
estarem relacionadas ao aprendizado e à aquisição de novos conhecimentos na
prática. Tal pressuposto foi validado tanto pela análise do construto “uso de práticas
de internalização”, quanto pela simples verificação da média do nível de
concordância dos respondentes sobre o uso dos quatro modos de conversão do
conhecimento na fase em questão ( = 3,29).

Isto posto, pode-se alegar, por meio da comprovação da pesquisa de campo, que,
na implementação em gerenciamento de processos de negócio, que envolve a
execução de tudo que foi planejado no desenho, a consulta a manuais, o
treinamento no posto de trabalho e o aprendizado na prática são mais
frequentes (ABPMP, 2015; Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2001; Takeuchi &
Nonaka, 2008).

Em relação às atividades de monitoramento & controle, o pressuposto da pesquisa
foi de que a fase é mais fortemente apoiada por práticas de combinação, referentes
à sistematização e aplicação do conhecimento e da informação. Tal argumento não
foi apoiado pela análise do construto “uso de práticas de combinação” e nem pela
média do nível de concordância dos respondentes sobre o uso dos quatro modos de
conversão do conhecimento na fase em questão ( = 2,40). Vale ressaltar que, em
relação às dimensões, a fase de monitoramento & controle não obteve em nenhum
bloco a melhor média ou ficou entre os mais altos postos de médias.

Dessa forma, na impossibilidade de repetição do questionário, foram consideradas
médias mais elevadas na fase para propor que, no monitoramento & controle em
gerenciamento de processos de negócio, que envolve o acompanhamento e a
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ação para correções necessárias, a explicitação clara de regras e fluxos, bem
como a consulta a documentos e o aprendizado por observação são comuns
(ABPMP, 2015; Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2001; Oliveira et al., 2010;
Takeuchi & Nonaka, 2008).

No tocante ao refinamento, de acordo com o pressuposto da pesquisa, as práticas
de externalização seriam as mais impactantes para as atividades da fase. Tal
argumento não foi apoiado pela análise do construto “uso de práticas de
externalização” e nem pela média do nível de concordância dos respondentes sobre
o uso dos quatro modos de conversão do conhecimento na fase em questão.

Todavia, considerando a média no nível de concordância dos respondentes entre as
práticas em relação a mesma fase, afirma-se que, no refinamento em
gerenciamento de processos de negócio, que envolve a realização de ajustes
para o aperfeiçoamento da implementação, reuniões presenciais, histórias e
relatos orais são frequentes (ABPMP, 2015; Becerra-Fernandez & Sabherwal,
2001; Choo, 2006; Takeuchi & Nonaka, 2008).

4.3.7 Síntese dos resultados

A análise dos dados tornou possível a identificação da percepção dos respondentes
sobre o apoio do Modelo SECI às atividades de gerenciamento de processos, bem
como o levantamento das principais práticas que podem ser aplicadas para a
conversão do conhecimento em cada fase do ciclo de atividades típicas de BPM,
proposto pelo BPM CBOK. A Tabela 13 apresenta a síntese dos resutlados e das
análises, conforme os objetivos específicos da pesquisa.
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Tabela 13 - Síntese dos resultados conforme objetivos específicos
Objetivo específico

Levantar a percepção de
profissionais atuantes em BPM
sobre a integração entre BPM e
GC.

Identificar,
a
partir
das
experiências
desses
profissionais, as práticas de GC
mais adotadas nas fases do
Ciclo de vida BPM (proposto
pelo CBOK): planejamento,
análise,
desenho,
implementação, monitoramento
/ controle e refinamento.

Análises a partir dos resultados do tratamento estatístico

• O Modelo SECI, na percepção dos respondentes, impacta de
forma diferente as atividades de BPM, sendo que tal percepção
não diferente entre os CBPPs e não CBPPs participantes da
pesquisa.
• As percepções dos respondentes sobre o uso de práticas de
socialização, externalização, combinação e internalização
diferem entre as fases do Ciclo de vida BPM CBOK, o que
credita importância aos resultados obtidos para o cumprimento
do segundo objetivo específico.
• Nos testes comparativos entre os participantes CBPPs e não
CBPPs, verificou-se que, mesmo havendo diferença estatística
na percepção entre os pares em relação a determinadas práticas
(S, E, C, I), naquelas identificadas como mais frequentes, não
houve diferença estatística, corroborando os resultados obtidos
para o cumprimento do segundo objetivo específico.
• No planejamento, a captura de conhecimento de especialistas e
o uso de sistemas de suporte à decisão são as práticas mais
frequentes.
• Na análise, a consulta a documentos e a observação da prática
são mais frequentes.
• No desenho, o uso de uma notação comum e a consulta à base
de dados da modelagem de processos são as práticas mais
comuns.
• Na implementação, a consulta a manuais, o treinamento no
posto de trabalho e o aprendizado na prática são mais
frequentes.
• No monitoramento & controle, a explicitação clara de regras e
fluxos, bem como a consulta a documentos e o aprendizado por
observação são comuns.
• No refinamento, reuniões presenciais, histórias e relatos orais
são frequentes.

Fonte: dados da pesquisa.

A Figura 57 apresenta, de forma gráfica, as práticas recomendadas na literatura em
relação as quais os respondentes expressaram maior nível de concordância, ou
seja, as práticas mais frequentemente aplicadas por tais profissionais nas atividades
de BPM.
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Figura 57 - Práticas do Modelo SECI mais utilizadas em BPM
Fonte: dados da pesquisa.
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5 Considerações Finais

Esta dissertação teve como objetivo identificar de que forma a Gestão do
Conhecimento pode contribuir como suporte ao Business Process Management, na
percepção de profissionais que atuam com gerenciamento de processos de negócio.
A relevância do tema pesquisado é abordada por Hammer (2013), que afirma que,
por meio do BPM, a organização pode criar processos de alto desempenho, que
funcionam com custos mais baixos, maior velocidade, melhor desempenho, melhor
uso de ativos e maior adaptabilidade às mudanças ambientais. Tal abordagem é
apoiada, no contexto do tema desta pesquisa, por Davenport (2013) que considera
ser muito importante que as organizações procurem melhorar o trabalho por meio da
gestão do conhecimento ou de iniciativas sistemáticas para aprimorar a distribuição
e utilização do conhecimento.

Para ser possível a identificação de como a GC pode apoiar o BPM, o estudo
abordou a relação integrativa entre tais áreas de conhecimento e, com base no
levantamento teórico sobre os temas, optou-se por pesquisar o apoio do Modelo
SECI (Nonaka & Takeuchi, 1997) às atividades do Ciclo de vida BPM, constante no
CBOK (Commom Body of Knowledge) da ABPMP (Association of Business Process
Management Professionals). Nessa perspectiva, portanto, a pesquisa teve como
objetivo geral identificar de que forma a GC pode contribuir como suporte ao BPM,
na percepção de profissionais que atuam com gerenciamento de processos de
negócio. Para atingir esse objetivo foi realizada uma pesquisa descritiva, com
abordagem quantitativa, do tipo survey, com profissionais atuantes em BPM.

O primeiro objetivo específico foi levantar a percepção de profissionais atuantes em
gerenciamento de processos de negócio sobre a integração entre BPM e GC. Tal
meta está alinhada com Davenport (2013), que assegura que melhorar o
desempenho dos trabalhadores do conhecimento é bastante desafiador, mas carece
de ferramentas e metodologias adequadas. Para tal, elaborou-se o modelo
conceitual da pesquisa, utilizado no desenvolvimento do instrumento de coleta de
dados e na definição dos pressupostos da pesquisa. A população alvo do estudo
englobou todos os CBPPs do Brasil, bem como profissionais participantes de
eventos sobre BPM realizados pela Regional Minas da ABPMP, que é uma
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associação internacional de profissionais em BPM. Os dados coletados foram
analisados por meio de técnicas estatísticas com vistas a avaliar a aceitação ou não
dos pressupostos da pesquisa.

A análise global das respostas sobre questões de opiniões permitiu a verificação do
pressuposto de que a GC contribui como suporte ao BPM em todas as fases do ciclo
de vida proposto no CBOK. Todavia, de acordo com as percepções dos
respondentes, de fato, o Modelo SECI impacta de forma diferente as atividades de
BPM. Vale ressaltar, no entanto, que os resultados mostraram uma relevante
concordância dos profissionais sobre a importância da GC em todas as fases, posto
que não houve resultados de discordância em nenhum dos construtos avaliados. Tal
verificação está apoiada por Hammer (2013) que destaca a importância de se aplicar
a GC ao contexto dos processos de negócio da organização. Os resultados das
análises, portanto, viabilizaram o cumprimento do primeiro objetivo específico ao
proporcionarem um levantamento claro da percepção de profissionais em BPM
sobre a relação integrativa entre BPM e GC.

O segundo objetivo específico englobou a identificação, a partir das experiências
desses profissionais, das práticas de GC mais adotadas nas fases do Ciclo de vida
BPM CBOK. A relevância desse levantamento é apoiada por Drucker (2000), que
defende que organizações baseadas em conhecimento precisam de propósitos
claros e comuns que possam ser traduzidos em ações específicas, como, por
exemplo, as práticas de conversão de conhecimento pesquisadas nesta dissertação.
Assim sendo, para o cumprimento do segundo objetivo específico, foram
investigadas na literatura as indicações de práticas para cada atividade do ciclo de
vida típico de BPM (Becerra-Fernandez & Sabherwal, 2001; Choo, 2006; Nonaka,
2000; Oliveira et al., 2010; Takeuchi & Nonaka, 2008). Os resultados obtidos foram
explorados por meio de análises estatísticas descritivas, sendo possivel a
identificação das práticas de conversão de conhecimento que, na opinião dos
respondentes, são mais frequentes nas atividades típicas de BPM. As práticas
identificadas podem apoiar gestores no tocante à priorização e ao estímulo de
determinadas práticas conforme os objetivos organizacionais de criação de
conhecimento.
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A partir do cumprimento dos objetivos específicos, conclui-se que o estudo
respondeu à pergunta de partida ao identificar de que forma a GC pode contribuir
como suporte ao BPM, na percepção de profissionais que atuam com
gerenciamento de processos de negócio. Vale destacar que, por se tratar de uma
pesquisa quantitativa, buscou-se fundamentar as análises em técnicas estatísticas,
apoiadas nos conceitos teóricos pesquisados, objetivando levantar características da
população a partir da amostra. Em relação aos respondentes, ressaltou-se a
significativa representatividade de profissionais certificados em BPM, consultores,
assim como analistas de processos, atuantes em diferentes setores da economia,
desempenhando atividades de BPM com certo nível de maturidade e advindos de
todas as regiões do país. Tais aspectos corroboram as conclusões do estudo, que
podem apoiar decisões de gestores no sentido de priorizar técnicas de GC que, de
fato, promovam a criação do conhecimento e a melhoria no desempenho das
atividades de BPM.

A proposta de desenvolvimento de um instrumento de coleta de dados como o
utilizado nesta pesquisa, no entanto, é uma tarefa que envolve incertezas. Dessa
forma, o estudo possui como principal limitação o condicionamento das conclusões à
estrutura do questionário. Apesar de ter sido concebido com base em um modelo
conceitual e de ter sido avaliado por especialistas, as questões do instrumento de
coleta de dados podem ser refinadas em estudos futuros, com vistas a tornar seus
enunciados mais diretos e focados, por exemplo, em uma única opção a ser
avalidada sobre determinado construto ou dimensão da pesquisa.

Todavia, o questionário também representa uma das relevantes contribuições do
estudo. O aprofundamento da investigação ora apresentada pode ocorrer por meio
da adaptação do instrumento de coleta de dados para aplicação em pesquisas
qualitativas, com vistas a levantar percepções mais adensadas sobre o apoio da GC
às atividades de BPM. Neste sentido, o instrumento de coleta de dados pode ser
adaptado como um roteiro de entrevistas ou na discussão em grupos focais, nos
quais ocorram debates e compartilhamento de experiências de profissionais
atuantes em BPM.
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O diagrama proposto para a pesquisa, ao representar a relação integrativa entre
BPM e GC, sob a ótica das atividades típicas propostas no BPM CBOK e as práticas
do Modelo SECI, pode servir de base para investigações complementares sobre o
tema ou para a aplicação em práticas de conversão do conhecimento. Isto é, o
conhecimento explícito criado nesta pesquisa pode ser combinado e transformado
em conhecimento organizacional, seja para a criação de diagramas adaptados a
diferentes realidades organizacionais – combinação (explícito para explícito) – ou
para a capacitação de colaboradores sobre o tema – internalização (explícito para
tácito).

Vale igualmente ressaltar o papel do modelo conceitual, estruturado a partir das
principais contribuições do referencial teórico da pesquisa, que propiciou a criação
do instrumento de pesquisa aplicado na coleta de dados. Além da síntese clara e
objetiva das teorias dos autores, o modelo, que contempla também a representação
das relações entre os conceitos e práticas do Modelo SECI e as atividades do Ciclo
de Vida BPM CBOK, pode ser utilizado como plataforma investigativa, norteando
pesquisas adicionais que possam ampliar o arcabouço teórico sobre o tema.

Os resultados desta pesquisa, bem como as análises estruturadas, podem, da
mesma forma que o questionário, ser usados como base para pesquisas futuras que
busquem validar as conclusões desta dissertação, por exemplo, por meio de estudos
de caso aplicados em organizações de diferentes portes, segmentos de mercado e
com níveis diversos de maturidade em BPM.

Para a pesquisadora, o estudo teve grande significância, tanto em termos de
desenvolvimento acadêmico quanto em aprimoramento profissional, devido às suas
atividades como membro associada à ABPMP e gerente de processos na empresa
em que atua.

Finalmente, por investigar a efetividade da relação integrativa entre BPM e GC, este
estudo amplia a discussão sobre práticas que unam ambas as abordagens em prol
dos objetivos organizacionais. Assim sendo, ao buscar desvelar aspectos dos
processos de negócio e sua gestão, esta pesquisa é relevante no sentido de
fornecer o contexto prático das atividades de GC, conforme destacado por
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Marjanovic e Freeze (2012). As percepções dos profissionais, analisadas no âmbito
do modelo conceitual da pesquisa, contribuem também para a redução da lacuna,
identificada por Van der Aalst et al. (2016), entre o uso real do BPM e o estado da
arte das ferramentas e abordagens da metodologia.
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Apêndice A – Aderência da Pesquisa à Linha de Pesquisa

Núcleo de Estudos sobre Informação, Gestão e Inteligência em Organizações
Coordenação: Frederico César Mafra Pereira
Descrição: Estudo de abordagens teórico-conceituais sobre Inteligência Competitiva (IC), sua relação
com a Gestão da Informação (GI), a Gestão do Conhecimento (GC) e sua contribuição para a Gestão
da Inovação (INOV) e a Gestão Estratégica (GE); Nível de conhecimento e maturidade das
organizações quanto à implantação das atividades de GI, GC, IC e INOV; Modelos mais utilizados
para estruturação de processos de GI, GC; IC e INOV em Organizações; A informação como fator de
sucesso para a GI, GC, IC e INOV; Técnicas para definição de temas estratégicos (Key Intelligence
Topics); Fontes de informação utilizadas no trabalho de busca de informação ? frequência, relevância
e confiabilidade; Metodologias e técnicas de análise de informação; Tipologia de produtos e serviços
de GI GC, IC e INOV.

Situação: Em andamento desde 2015.

Número de produções científicas: 105 / Número de orientações: 33
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Apêndice B – Questionário da Pesquisa

Integração entre BPM e Gestão do Conhecimento
TEXTO INTRODUTÓRIO
Este questionário visa identificar a percepção de
profissionais atuantes no gerenciamento de processos
de negócio sobre o papel apoiador da gestão do
conhecimento nas fases do ciclo de vida de BPM
(proposto pela ABPMP, 2015). O modelo de gestão do
conhecimento usado na pesquisa é o Modelo SECI
(proposto por Nonaka & Takeuchi, 1997).
- A estimativa do tempo necessário para participar da
pesquisa é de 7 minutos.
Desde já, agradeço a sua colaboração.
(Leonora Duarte, CBPP, Mestranda em Administração pela FPL)

CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA

01. Como você descreve a sua experiência em BPM?
 Auxilio em trabalhos de construção de fluxos, indicadores, padronização, melhoria ou
automação de processos da minha área na organização.
 Sou integrante do escritório de processos que atende a toda a organização em que trabalho.
 Sou analista ou consultor(a) de processos (BPM) em organizações diversas.
 Não tenho experiência.
02. Qual seu tempo de experiência com iniciativas de BPM?
 Até 1 (um) ano.
 De 1 (um) a 3 (três) anos.
 Mais de 3 (três) anos.
 Não tenho experiência.
03. Marque a região do país onde você obteve sua experiência em BPM (mais de uma opção pode
ser marcada):
 Norte.
 Nordeste.
 Centro-oeste.
 Sudeste.
 Sul.
 Não tenho experiência.
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04. Marque o tipo de organização na qual você obteve sua experiência em BPM (mais de uma opção
pode ser marcada):
 Setor primário (agronegócio, extrativismo).
 Setor secundário (indústria).
 Setor terciário (comércio, serviços).
 Setor público.
 Terceiro setor (ONGs, organizações sem fins lucrativos).
 Não tenho experiência.
05. Você é CBPP?
 Sim.
 Não.

LEVANTAMENTO DA PERCEPÇÃO DOS PARTICIPANTES SOBRE A RELAÇÃO INTEGRATIVA

Avalie as afirmativas abaixo de acordo com a SUA EXPERIÊNCIA PRÁTICA em BPM, marcando o
seu grau de concordância:
0 - Discordo totalmente
1 - Discordo
2 - Nem concordo nem discordo
3 - Concordo
4 - Concordo plenamente

PLANEJAMENTO

06. Observo que, no planejamento das ações de BPM e no alinhamento dos processos com a
estratégia da organização, há iniciativas e condições para a criação do conhecimento. A organização
dá acesso à informação para todos, identifica o tipo de conhecimento necessário e dá autonomia para
sua criação.

07. No planejamento, reuniões abertas e projetos cooperativos entre diretorias são comuns.
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08. Há a captura de conhecimento de especialistas e o uso de sistemas de suporte à decisão no
planejamento.

09. Na fase de planejamento, a visão corporativa é decomposta e operacionalizada; há a consulta a
repositório de informações como melhores práticas e lições aprendidas.

10. Reuniões presenciais que promovam a criação do conhecimento por meio de práticas e relatos
orais são realizadas para planejar as ações de BPM.

ANÁLISE

11. No estudo do contexto da organização e do processo, verifico o compartilhamento de
conhecimento. As informações necessárias para a análise são disponibilizadas, incluindo fontes
adicionais que forneçam óticas diferentes.

12. Na análise, reuniões informais e a observação participante são comuns.

13. Há o uso de metáforas e analogias para a compreensão do contexto da organização e do
processo na análise.
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14. Na fase de análise, bases de dados são consideradas; há a consulta a um repositório de
informações, melhores práticas e lições aprendidas.

15. Documentos e observação da prática são utilizados para analisar processos.

DESENHO

16. No delineamento do novo cenário do processo, considero o ambiente organizacional propício para
a criação do conhecimento. O desenho dos processos é fruto da combinação de informações de
maneira diferente, flexível e rápida.

17. No desenho, sessões de discussão dos processos são comuns.

18. Há o uso de metáforas e analogias para a proposição de um modelo real do processo no
desenho.

19. Na fase de desenho, usa-se uma notação comum (por exemplo, BPMN); há a consulta à base de
dados da modelagem de processos da organização.

20. Simulações e interpretação de papéis (vivência do processo) são utilizados para desenhar
processos.
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IMPLEMENTAÇÃO

21. Em geral, há o conhecimento necessário para a execução do que foi planejado no desenho do
processo. A implementação é apoiada por ações de capacitação, pela troca de experiência entre os
colaboradores e pelo acesso às informações necessárias para a execução das atividades.

22. Na implementação, o relacionamento aprendiz/mestre e o treinamento no trabalho são comuns.

23. Há o uso de histórias de experiências (compartilhamento de vivências) na implementação.

24. Na fase de implementação, usa-se uma notação comum (por exemplo, BPMN); há a consulta a
um repositório de informações, melhores práticas e lições aprendidas.

25. Consulta a manuais, treinamento no posto de trabalho e aprendizado na prática são técnicas
usadas para implementar processos.

MONITORAMENTO & CONTROLE

26. O acompanhamento da execução do processo e as ações corretivas são viabilizados pela
sistematização e compartilhamento do conhecimento. Há o acesso às informações, bem como a
autonomia para a tomada de decisão no monitoramento e controle do processo.
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27. No monitoramento e controle, sessões de discussões dos processos e rotação de funcionários
são comuns.

28. Há a explicitação clara de regras e fluxos no monitoramento e controle.

29. Na fase de monitoramento e controle, usa-se um BPMS; há a troca de relatórios e memorandos.

30. Documentos e o aprendizado por observação são usados para monitorar e controlar processos.

REFINAMENTO

31. Identifico a mobilização e a conversão do conhecimento para a realização de ajustes com o
objetivo de aperfeiçoar os processos implementados. O refinamento e a transformação dos processos
são apoiados por um contexto organizacional capacitante.

32. No refinamento, reuniões informais, retiros (camps), comunidades de práticas e grupos sociais
são comuns.

33. Há o uso de bases de dados e de ferramentas de colaboração no refinamento.
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34. Na fase de refinamento, a visão corporativa é decomposta e considerada; há a consulta a um
repositório de informações, melhores práticas e lições aprendidas.

35. Reuniões presenciais, histórias e relatos orais são utilizados para refinar processos.

