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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo caracterizar a produção científica no que tange à
temática do papel desempenhado pelas equipes organizacionais em programas de redesenho
de processos. Metodologicamente o estudo enquadra-se como de natureza exploratória,
adotando-se a revisão bibliográfica dos artigos publicados nas bases de dados Science
Direct, Scopus, Web of Science e Google Scholar. O período de análise foi o compreendido
entre os anos de 2006 a 2016. A técnica da bibliometria foi empregada para o exame dos
artigos selecionados. Foram realizados os estudos de produção, autoria, conteúdo e
referências dos artigos da amostra. Como alguns dos resultados, constatou-se a quantidade
limitada de artigos publicados sobre o relacionamento dos projetos de redesenho de
processos com suas equipes organizacionais, assim como a identificação de novas
possibilidades de pesquisa no âmbito dessa temática. 
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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo caracterizar a produção científica 
no que tange à temática do papel desempenhado pelas equipes organizacionais em 
programas de redesenho de processos. Metodologicamente o estudo enquadra-se 
como de natureza exploratória, adotando-se a revisão bibliográfica dos artigos 
publicados nas bases de dados Science Direct, Scopus, Web of Science e Google 
Scholar. O período de análise foi o compreendido entre os anos de 2006 a 2016. A 
técnica da bibliometria foi empregada para o exame dos artigos selecionados. Foram 
realizados os estudos de produção, autoria, conteúdo e referências dos artigos da 
amostra. Como alguns dos resultados, constatou-se a quantidade limitada de artigos 
publicados sobre o relacionamento dos projetos de redesenho de processos com 
suas equipes organizacionais, assim como a identificação de novas possibilidades 
de pesquisa no âmbito dessa temática.  
 
Palavras-chave: Equipes, Redesenho de processos, Bibliometria. 
 
Abstract: The present work aims to characterize the scientific production referring to 

the organizational teams from the point of view of the redesign of processes through 
the analysis of articles available in an online database. Methodologically, the study is 

an exploratory one, adopting the bibliographic review of articles in the databases 
Science Direct, Scopus, Web of Science and Google Scholar. The period of analysis 
was between 2006 and 2016. The bibliometrics technique was used to examine the 

selected articles. The studies of production, authorship, content and references of the 
articles of the sample were carried out. As some of the results, the limited amount of 

published articles on the relationship of the process redesign projects with their 
organizational teams was verified, as well as the identification of new research 
possibilities within the scope of this theme. 

 
Keywords: Teams, Business Process Redesign, Bibliometrics. 

  



1 INTRODUÇÃO 
 

A internacionalização dos negócios e a competitividade tem representado 
desafios para as organizações. O mundo vem enfrentando mudanças em todos os 
cenários (Youssef et al 2010). Ellwanger (2011) apresenta algumas dessas 
mudanças como a necessidade de inovação, o acirramento da competição entre as 
organizações e a busca pela competitividade para a sustentação e sobrevivência a 
longo prazo. Nesse sentido, para Youssef et al (2010) torna-se necessário a 
capacidade de adaptação à esses cenários e respostas eficazes para esses novos 
desafios. Para os autores, o Brasil é um país cujas mudanças sociais e econômicas 
tem trazido desafios que alteram sua estrutura, sendo necessárias novas soluções 
criativas para superar esses obstáculos.  

Nesse cenário, a organização precisa ser entendida como um sistema 
aberto, onde tanto planejamento quanto estratégias e processos organizacionais 
precisam estar integrados para contribuir com a entrega de produtos e serviços que 
respondam às necessidades e exigências impostas pelo mercado (ELLWANGER, 
2011). Analisando as organizações, a FUNENSEG (Escola Nacional de Seguros) 
apresentou em 2009 um estudo comparativo entre as 60 primeiras empresas da 
revista Fortune. Os resultados apresentaram que as 30 primeiras empresas tinham 
um lucro 60% maior que os das 30 empresas seguintes, na lista. A análise mostrou 
que as diferenças em lucratividade não estavam ligadas à fatores externos das 
organizações, mas internos. Os trabalhadores perdiam tempo com tarefas de baixo 
valor agregado, como: ler e-mails não produtivos, receber caixas de voz, participar 
de reuniões. Esse tempo perdido era realizado 2 dias por semana, representando 
30% do investimento da empresa em salários. A pesquisa fecha dizendo que a maior 
parte das oportunidades de gestão estão ligadas à parte interna das empresas, 
especificamente na forma como elas se organizam. 

Para Ellwanger (2011), os processos de mudança são inevitáveis para as 
organizações que pretendem continuar existindo. Nesse sentido, adotar a prática de 
gestão por processos passa a ser uma forma de apoio ao progresso gerencial na 
busca por melhores resultados, o que justifica a incorporação desse tema no 
ambiente das organizações (ASSUNÇÃO; MENDES, 2000). Quanto à gestão por 
processos, o termo pode ser entendido como a abordagem de desenvolvimento 
organizacional cujo objetivo é alcançar melhorias qualitativas de desempenho 
através dos processos, onde se toma uma visão objetiva e sistêmica das atividades, 
estruturas e recursos, que integrados, auxiliam no cumprimento dos objetivos do 
negócio (LAURINDO; ROTONDARO, 2006).  

Para cumprir a estratégia organizacional precisa-se das atividades diárias 
que são realizadas através de processos organizacionais. Nesse sentido, a gestão 
por processos seria o instrumento que conecta tudo o que se faz na organização, 
visando alcançar essa estratégia. Para Kaplan e Norton (2000), a adoção da gestão 
por processos traz benefícios, dentre eles, satisfação do cliente, redução de custos e 
preço dos produtos e serviços, inovação dos produtos, aumento da receita, melhoria 
da lucratividade, e aumento percentual da participação de mercado. 

Sobre a gestão de processos, Pradella (2012), expõe que a relação entre 
a tecnologia da informação e os processos é dinâmica e essencial. Todavia, os 
processos são a essência. É necessário que a tecnologia da informação se adapte 
aos processos, e não o contrário. Portanto, primeiro precisa-se entender os 
processos, depois mapeá-los e só então definir qual tecnologia poderá ser usada 
como ferramenta. Para a autora, esse modelo de gestão ainda precisa ser bem 



difundido e praticado, no Brasil, para alcançar maior aceitação da gestão de 
processos na cultura organizacional brasileira. 

No entanto, Pradella (2012) defende que a mudança de uma organização 
para processos passa por mudanças não só em tecnologia, mas também na área de 
pessoas, porque as pessoas precisam aprender a pensar de uma maneira nova, 
revigorada e sistêmica, compreendendo melhor o negócio, assumindo mais 
responsabilidades e trabalhando em equipe.  

Dentro dessa perspectiva, um levantamento da produção científica sobre 
as equipes organizacionais sob a ótica do redesenho de processos é relevante para 
o atual momento das empresas, além de proporcionar à área informações que 
possam demonstrar aos gestores das organizações as práticas identificadas para a 
gestão das equipes. 

O objetivo do presente artigo é caracterizar a produção científica sobre as 
equipes organizacionais sob a ótica do redesenho de processos, através de uma 
análise bibliométrica de artigos publicados no período compreendido entre os anos 
2006 e 2016. Para atingir o objetivo geral, este estudo teve como direcionadores os 
seguintes objetivos específicos: (i) Levantar o número de artigos publicados por ano; 
(ii) Destacar o número de autores por artigo; (iii) Listar os autores mais produtivos; 
(iv) Revelar a participação das instituições; (v) Elencar os temas mais abordados 
pelos artigos; (vi) Exibir as palavras-chave mais utilizadas; (vii) Arrolar as obras de 
maior repercussão entre os artigos; e (viii) Divulgar os artigos e livros de maior 
relevância. 

O presente artigo está dividido em cinco seções. Após a introdução, a 
seção 2 apresenta o referencial teórico referente às equipes organizacionais sob a 
ótica do redesenho de processos. A seção 3 demonstra a metodologia da pesquisa, 
fundamentando a análise bibliométrica. A seção 4 detalha os procedimentos 
metodológicos da pesquisa. Por último, a seção 5 apresenta as considerações finais 
do trabalho, assim como as limitações encontradas e sugestões para futuros 
estudos. 
 
2 REDESENHO DE PROCESSOS E EQUIPES ORGANIZACIONAIS 
 

A ciência da administração nasceu da necessidade de adequação de 
tarefas aos métodos e processos de trabalho. Essa busca por eficiência através das 
melhores maneiras de fazer o trabalho modelaram a administração das primeiras 
décadas do século vinte. A busca pela racionalização do trabalho no nível 
operacional levou Taylor a ser o pioneiro em assumir uma atitude metódica de 
analisar e organizar o trabalho da base até o topo da organização (SCHACHTER, 
2010). As críticas à teoria clássica da administração são fundamentais à discussão, 
todavia o princípio deixado por Taylor delineia a ciência administrativa ainda um 
século depois: como alcançar objetivos pelo trabalho por intermédio de pessoas e 
recursos organizacionais disponíveis (CERTO, 1994). 

Historicamente, a ênfase nos processos empresariais em resposta à 
busca pela melhoria do desempenho organizacional origina-se na década de 70, 
quando os modelos japoneses de qualidade começam a serem adotados pelo resto 
do mundo (Moreno e Santos, 2012). Em resposta à necessidade de mudanças 
radicais exigidos pela gestão da qualidade total, as metodologias de redesenho de 
processos de negócio (Business Process Redesign – BPR) passam a apresentarem-
se como modelos de sucesso (Baldan et al. 2007).  



Hammer (1990) aponta que as empresas tem tentado desenvolver uma 
visão cada vez mais holística de seus processos, sistemas, estruturas e 
competências a fim de permitir que a resposta às demandas do ambiente externo 
sejam cada vez mais rápidas e efetivas. A busca por novas ferramentas e 
tecnologias gerenciais, tem exposto as organizações à uma necessidade constante 
de adaptação e flexibilização de suas estruturas e processos de trabalho. Nesse 
sentido, Longaray (1997, p. 76) considera o redesenho de processos como: 

 
(...) uma nova forma de execução do trabalho organizacional, 
orientada pelo redesenho dos fluxos de atividades da empresa, 
e que possui como principal objetivo o aumento significativo dos 
resultados operacionais, proporcionado pela melhor 
performance dos processos organizacionais. 
 

Entre as várias abordagens de metodologias de redesenho de processos 
de negócio que surgiram no início década de 90, El Sawy (2001) aponta as que 
ganharam destaque como sendo as que condicionavam o desenho dos processos à 
estratégias organizacionais. Para o autor, a partir de 1995, com o advento da 
popularização do uso da internet como ferramenta gerencial, abordagens mais 
específicas começaram a surgir, a fim de integrar a empresa em seus elos na sua 
cadeia de suprimentos. Recentemente, utilizando-se a tecnologia da informação 
como ferramenta de suporte a fim de integrar os processos do negócio, as pessoas 
e o conhecimento mais efetivo nos processos da organização, surge o Business 
Process Management – BPM (Moreno e Santos, 2012).  

El Sawy (2001) defende que a essência de um projeto de redesenho de 
processos é a mudança quanto a regras e funcionamentos desatualizados que ainda 
possam estar orientando as operações de uma empresa. Nesse sentido, Hammer 
(1990), destaca que qualidade, inovação e serviço são mais importantes que custos 
e controles financeiros, sendo assim, a integração entre os processos operacionais é 
fundamental para o sucesso empresarial da organização. 

Para Gonçalves (2000), a transição de uma administração mais funcional 
para uma administração por processos implica em definir responsabilidades pelo 
andamento do processo, procurar a minimização das transferências, e a 
maximização do agrupamento de atividades, tendo como resultado menores gastos 
com energia. Nesse sentido, o autor entende os processos empresariais como 
“atividades coordenadas que envolvem pessoas, procedimentos e tecnologias”. Para 
o autor, uma das mais importantes características dos processos, a 
interfuncionalidade, explica que embora os processos sejam realizados dentro das 
unidades funcionais, a maioria deles atravessa as fronteiras das áreas funcionais por 
meio das equipes interfuncionais. 

Davenport e Short (1990), por sua vez, expandem a tecnologia da 
informação de uma simples ferramenta de automatização e mecanização dos 
procedimentos para um dos componentes imprescindíveis para essa reestruturação 
estratégica dos processos do negócio. Gonçalves (2000) defende que a visão 
orientada para processos avança de simples atividades executadas dentro de um 
único departamento para a integração do fluxo de produtos, serviços e informações 
entre as áreas funcionais da empresa.  Para o autor, sob essa perspectiva, as 
atividades de negócio deixam de ser consideradas de forma isolada e passam a ser 
vistas como elementos integrados dos processos do negócio de um fluxo de 
trabalho. 



Para Pradella (2013), mudar a organização para uma administração por 
processos é uma mudança pragmática. Nas palavras da autora (p.98), a gestão por 
processos “deve ser incorporada pela cultura organizacional, e essa cultura se 
constrói de forma gradativa, o que pode gerar conflito com as visões de curto prazo 
dos gestores.” A natural consequência dessa mudança na organização é os 
funcionários passarem a ter uma visão ampliada de seus respectivos papéis 
funcionais na organização. 

Hammer (1998), em seu estudo, aponta que há uma certa dificuldade ao 
se executar essa transição de uma organização tradicional para a gestão por 
processos, pois os indivíduos precisam aprender a pensar de uma maneira nova e 
revigorada, a fim de expandir sua compreensão sobre o negócio, e assumir assim, 
mais responsabilidades, trabalhando em equipe. Kozlowski e Bell (2003) definem 
equipes como grupos coletivos formados para a realização das tarefas relevantes na 
organização, que compartilham objetivos comuns, interagem socialmente e 
desenvolvem as tarefas de forma interdependente. Pesquisa exposta por Killumets 
et. al. (2015) mostra uma relação positiva entre os processos e o desempenho das 
equipes interfuncionais em vários tipos de organizações. 

Nesse sentido, Robbins (2014), expõe que, para que as mudanças 
ocorram de forma efetiva dentro das organizações, somente informar as pessoas 
dos benefícios que a mudança proporcionará, não isentará da resistência à 
mudança. Para o autor, as pessoas tem um sentimento negativo em relação às 
mudanças, pois as entendem como ameaças. Esse sentimento leva à absenteísmo, 
e rotatividade de pessoal. Em estudo, Audia e Brion (2007) mostram que, ainda que 
haja uma exposição de dados indicativos dos benefícios que uma mudança pode 
trazer, quando as pessoas não estão comprometidas, elas irão atrás de quaisquer 
dados que possibilitem se resguardar das mudanças. 

Assuntos como as equipes organizacionais sob a ótica do redesenho de 
processos podem ser estudados sob uma perspectiva do que se tem exposto na 
produção científica. Nesse sentido, a realização de uma revisão sistemática da 
literatura sobre equipes organizacionais sob a ótica do redesenho de processos 
adquire relevância.   
 
3 METODOLOGIA 
 

Os procedimentos metodológicos deste artigo apresentam-se descritos 
quanto ao seu propósito, caráter, delineamento e técnicas de coleta e análise dos 
dados. 

Quanto ao propósito, a pesquisa está classificada como pesquisa-
diagnóstico. Para Roesch (2010), a pesquisa diagnóstico pretende explorar o 
ambiente organizacional e de mercado, levantar e definir problemas. Nesse trabalho, 
a pesquisa objetivou explorar a produção científica referente as equipes de trabalho 
sob a ótica de processos através de uma análise bibliométrica dos trabalhos 
publicados entre 2006 e 2016. 

Quanto ao caráter, a pesquisa é classificada como quantitativa, pois 
transformou as informações dos artigos selecionados em dados estatísticos para 
análise. O delineamento adotado para esta pesquisa é a pesquisa descritiva. De 
acordo com Gil (2010), a pesquisa descritiva tem por objetivo descrever as 
características de determinada população. Podendo ser elaborada também com a 
finalidade de identificar possíveis relações entre variáveis. A população desta 



pesquisa é composta pelos artigos que tratem da temática processos e equipes 
organizacionais encontrados nas bases de dados online. 

Com relação à coleta de dados o método utilizado foi o da pesquisa 
bibliográfica, caracterizando-se como a fonte secundária de dados da pesquisa. De 
acordo com Gil (2010), a pesquisa bibliográfica se desenvolve baseada em material 
já publicado. Tradicionalmente, esta técnica de pesquisa inclui material impresso, 
como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos. Na 
etapa de análise dos dados foi realizada a análise bibliométrica, onde foram 
retiradas as informações necessárias para a elaboração desta pesquisa. 
 
4 ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 
 

Essa pesquisa foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira delas, foi 
realizada uma análise bibliométrica que destinou-se a coleta dos dados relacionados 
ao objetivo de pesquisa. A segunda etapa propôs-se a apresentar os resultados 
atingidos a partir dessa análise. 
 
4.1 Coleta de dados 

A coleta de dados deu-se pela busca em artigos disponíveis na internet 
disponibilizados pelo Portal de Periódicos da Capes, a escolha baseou-se no retorno 
obtido ao pesquisar os termos no Google Scholar. A busca foi feita em três bases de 
dados, sendo elas: Scopus, Web of Science e Science Direct. 

Procurou-se fazer um levantamento da produção científica relacionada à 
equipes organizacionais sob a ótica do redesenho de processos. Foram feitas três 
pesquisas em cada base de dados, sendo elas: MULTIFUNCTIONAL TEAM and 
PROCESS; INTERNAL GROUP DYNAMICS and PROCESS, TEAM 

EFFECTIVENESS and PROCESS. 
Na base de dados Google Scholar, foi procurado no título, resumo e 

palavras-chave (article, title, abstract, keyboard) (Tabela 1). 
 

Tabela 1 – Pesquisas realizadas na base de dados Google Scholar 
Pesquisa Termos procurados Resultados 

1 MULTIFUNCTIONAL TEAM and PROCESS 18.200 artigos 
2 INTERNAL GROUP DYNAMICS and PROCESS 16.600 artigos 
3 TEAM EFFECTIVENESS and PROCESS. 17.600 artigos 

Fonte: dados da pesquisa 

 
Na base de dados Scopus, foi procurado no título, resumo e palavras-

chave (article, title, abstract, keyboard), dentro da área de ciências sociais e 
humanidades (social sciences & humanities) (Tabela 2). 

 
Tabela 2 – Pesquisas realizadas na base de dados Scopus 

Pesquisa Termos procurados Resultados 
1 MULTIFUNCTIONAL TEAM and PROCESS 36 artigos 
2 INTERNAL GROUP DYNAMICS and PROCESS 138 artigos 
3 TEAM EFFECTIVENESS and PROCESS. 783 artigos 

Fonte: dados da pesquisa 

 
Na base de dados Web of Science, foi procurado nos tópicos (topic), 

dentro da área de ciências sociais (social sciences citation index) (Tabela 3). 
 

 



Tabela 3 – Pesquisas realizadas na base de dados Web of Science 
Pesquisa Termos procurados Resultados 

1 MULTIFUNCTIONAL TEAM and PROCESS 17 artigos 
2 INTERNAL GROUP DYNAMICS and PROCESS 17 artigos 
3 TEAM EFFECTIVENESS and PROCESS. 194 artigos 

Fonte: dados da pesquisa 

 
Na base de dados Science Direct, foi procurado nos resumos, títulos e 

palavras chaves (abstract, title, keyword) dentro da área de ciências sociais (social 
science) (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Pesquisas realizadas na base de dados Science Direct 

Pesquisa Termos procurados Resultados 
1 MULTIFUNCTIONAL TEAM and PROCESS 7 artigos 
2 INTERNAL GROUP DYNAMICS and PROCESS 33 artigos 
3 TEAM EFFECTIVENESS and PROCESS. 327 artigos 

Fonte: dados da pesquisa 

 
A primeira análise de dados feita, ao mesclarem-se as bases de dados, 

foram os artigos repetidos e os que não estivessem dentro do período de 2006 e 
2016 (Tabela 5).  

 
Tabela 5 – Análise: Período e Repetições 

Pesquisa Termos procurados Resultados 
1 MULTIFUNCTIONAL TEAM and PROCESS 53 artigos 
2 INTERNAL GROUP DYNAMICS and PROCESS 143 artigos 
3 TEAM EFFECTIVENESS and PROCESS. 989 artigos 

Fonte: dados da pesquisa 

 
Na segunda análise retiraram-se os artigos que não possuíam ligação 

com a proposta da pesquisa, através da análise individual de cada abstract. A 
primeira etapa, de coletas de dados, finalizou com uma população de 30 artigos 
(tabela 6). 

 
Tabela 6 – Análise: Artigos de acordo com a proposta de pesquisa 

Pesquisa Termos procurados Resultados 
1 MULTIFUNCTIONAL TEAM and PROCESS 3 artigos 
2 INTERNAL GROUP DYNAMICS and PROCESS 3 artigos 
3 TEAM EFFECTIVENESS and PROCESS. 24 artigos 

Fonte: dados da pesquisa 
 
5. RESULTADOS 

 
Para analisar os resultados obtidos na primeira fase, dividiu-se o resultado 

em categorias, sendo elas: o estudo da produção e autoria, o estudo do conteúdo, e 
o estudo das referências bibliográficas. 
 
5.1 Estudo da produção e autoria 

Ao estudar-se a produção e autoria, o objetivo foi levantar o número de 
publicações por ano e considerar os artigos através do número de autores dos 
artigos. Além disso, buscou-se identificar os autores mais produtivos no assunto. 

Objetivando mensurar o progresso de produção científica da amostra 
analisada com relação às equipes de trabalho sobre a ótica de processos, construiu-
se um histograma de acordo com o número de publicações identificadas por ano, 



assim como, sua respectiva linha de tendência linear, exposta na Figura 1. Adotou-
se a curva de melhor ajuste usando como critério o maior valor de R². Nesse escopo, 
o valor de R² aponta o percentual de variação da variável dependente (número de 
artigos) que é explicada pela variável independente (ano). 

 
Figura 1 – Publicações por ano 

 
Fonte: dados da pesquisa 

 
Constata-se que a produção da amostra, no período analisado, apresenta 

um coeficiente de determinação de 0,0072. Além disso, classificando a amostra com 
relação ao número de autores por artigo, verificou-se que, artigos com apenas um 
autor representam 6,66%, a maioria dos artigos são realizados por dois ou três 
autores (60%) e a menor parte dos artigos analisados são realizados entre quatro ou 
cinco autores (30%), todavia, há de se considerar um desses artigos (3,33%) um 
outliar, com vinte autores. Dados apresentados na Tabela 7. 

 
Tabela 7 – Número de autores por artigo 

Número de autores Artigos Percentual de artigos 
1 autor 2 artigos 6,66% 

2 autores 10 artigos 33,33% 
3 autores 8 artigos 26,66% 
4 autores 5 artigos 16,66% 
5 autores 4 artigos 13,33% 

20 autores 1 artigo 3,33% 
Fonte: dados da pesquisa 

 
A fim de identificar os autores mais produtivos no assunto estudado, 

elencaram-se os autores com mais participações na amostra de artigos, dessa forma 
a Tabela 8 demonstra aqueles autores em que apareceram mais de uma vez e sua 
respectiva porcentagem do total de autores levantados. Destacam-se como autores 
mais produtivos: Bossche, P. V. D.; Day, D. V. Gabelica, C.; Gijselaers, W.; Gilson, 
L. L.; Mathieu, J. E.; Maynard, M. T.; e Segers, M., com dois artigos publicados por 
cada autor. 
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Tabela 8 – Autores com mais participações na amostra 

Autor Número de artigos Percentual de artigos 
Bossche, P. V. D. 2 artigos 1,85% 
Day, D. V. 2 artigos 1,85% 
Gabelica, C. 2 artigos 1,85% 
Gijselaers, W. 2 artigos 1,85% 
Gilson, L. L. 2 artigos 1,85% 
Mathieu, J. E. 2 artigos 1,85% 
Maynard, M. T. 2 artigos 1,85% 
Segers, M. 2 artigos 1,85% 

Fonte: dados da pesquisa 

 
Ao finalizar o estudo sobre a autoria, levantaram-se as universidades mais 

produtivas da amostra na produção científica do assunto (Tabela 9), analisando-se 
as universidades onde os autores dos artigos encontravam-se vinculados. No total 
foram levantadas 47 instituições à nível mundial. Dentre elas, três instituições 
tiveram mais de um trabalho publicados, sendo elas: Maastricht University 
(Netherlands), University of Antwerp (Belgium) e University of Connecticut (USA), 
cada uma delas com 2 artigos cada. 

 
Tabela 9 – Instituições mais produtivas 

Instituição País Número de 
artigos 

Percentual de artigos 

Maastricht University Netherlands 2 artigos 4% 
University of Antwerp Belgium 2 artigos 4% 
University of Connecticut USA 2 artigos 4% 

Fonte: dados da pesquisa 

 
5.2 Estudo do conteúdo 

Ao analisar o conteúdo dos artigos, verificou-se quais são os temas mais 
recorrentes no período entre 2006 e 2016. Verificou-se também as palavras-chave 
que apareceram com maior frequência nos artigos. No final, verificou-se as 
metodologias mais utilizadas nas pesquisas. 

A efetividade das equipes de processo foi o tema mais frequente, com um 
total de 8 artigos (26,66%), seguidos de equipes de processo para gestão do 
conhecimento, modelo de otimização da comunicação e equipes virtuais de 
processos, com 5 artigos cada um (16,66%). A importância da figura do líder nas 
equipes de processo e a importância do planejamento nas equipes de processo 
aparecem no fim, com 4 (13,33%) e 3 (10%) artigos respectivamente. Estas análises 
podem ser observadas na Tabela 10. 

 
Tabela 10 - Resumo dos temas abordados nos artigos selecionados 

Temas 
Número de 
artigos 

Percentual de 
artigos 

Efetividade das equipes de processo 8 artigos 26,66% 

Equipes de processo para gestão do conhecimento 5 artigos 16,66% 

Modelo de otimização da comunicação 5 artigos 16,66% 

Equipes virtuais de processos 5 artigos 16,66% 

Importância da figura do líder nas equipes de processo 4 artigos 13,33% 

Importância do planejamento nas equipes de processo 3 artigos 10% 

Fonte: dados da pesquisa 

 



Depois de feita a análise dos temas abordados nos artigos, foram 
analisadas as palavras-chave mais recorrentes nos artigos. As palavras-chave mais 
recorrentes mostram direta relação com as expressões que foram utilizadas na 
coleta de dados. A palavra que apareceu em maior frequência foi “team”, com um 
total de 29 vezes, representando 8,95% do total. Logo após, aparece “process”, com 
um total de 18 vezes, representando 5,55%. Na sequência, aparece “performance”, 
com 10 vezes, representando 3,08%. Os termos “process” e “business” aparecem 
com 9 vezes cada (2,77%). “goal”, “organization”, “product”, e “strategie” aparecem 
com 6 vezes cada (1,85%). Com 5 vezes cada (1,54%), aparecem “effectiveness”, 
“group-performance” e “virtual team”. Esses resultados podem ser observados na 
Tabela 11, onde se resume os termos que apareceram no mínimo 5 vezes. Ao todo 
foram identificados 324 palavras-chave.   

 
Tabela 11 – Resumo das palavras-chave identificadas nos artigos 

Palavras-chave Número de recorrências Percentual 
Team 29 8.95% 

Process 18 5.55% 

Performance 10 3.08% 

Business 9 2.77% 

Work 9 2.77% 

Goal 6 1.85% 

Organization 6 1.85% 

Product 6 1.85% 

Strategie 6 1.85% 

Effectiveness 5 1.54% 

Group-performance 5 1.54% 

Virtual team 5 1.54% 

Fonte: dados da pesquisa 

 
4.2.3 Estudo das referências bibliográficas 

Na etapa de análise das referências bibliográficas dos 30 artigos, 
objetivou-se identificar quais as obras de mais relevância. Para cumprir esse 
objetivo, foram analisadas as 1262 referências dos artigos relacionadas à pessoas 
físicas. A Tabela 12 caracteriza as obras de maior repercussão, que foram 
encontradas mais de duas vezes, colocando em evidencia a quantidade de vezes 
em que são citadas, os autores, o título da obro e o tipo da mesma.  

 
Tabela 12 - Obras de maior repercussão entre os artigos selecionados 

Autores Título Tipo Citações 

Ilgen, D. R., Hollenbeck, J. R., 
Johnson, M., & Jundt, D. 

Teams in organizations:  From input 
process output models to IMOI models. 

Artigo 5 

Bliese, P. D. 
Within-group agreement, non-

independence, and reliability: Implications 
for data aggregation and analyses. 

Artigo 4 

Hackman, Richard J. The Design of Work Teams. Artigo 4 

Marks, M. A., Mathieu, J. E., & 
Zaccaro, S. J. 

A temporally based framework and 
taxonomy of team processes. 

Artigo 4 



Mathieu, J., Maynard, M. T., 
Rapp, T., & Gilson, L. 

Team effectiveness 1997 – 2007: A 
review of recent advancements and a 

glimpse into the future. 
Artigo 4 

Barsade, S. G. The ripple effect: Emotional contagion 
and its influence on group behavior. 

Artigo 3 

Bass, B. M. 
Leadership and performance beyond 

expectations. 
Livro 3 

Chan, D. 

Functional relations among constructs in 
the same content domain at different 

levels of analysis: A typology of 

composition models. 

Artigo 3 

Fornell, C. and Larcker, D.F. 
Evaluating structural equation models 

with unobservable variables and 
measurement error. 

Artigo 3 

Gladstein, D. L. 
Groups in context: A model of task  group 

effectiveness. 
Artigo 3 

Kozlowski, S. W. J., & Bell, B. 
S. 

Work groups and teams in organizations. Artigo 3 

LePine, J. A., Piccolo, R. F., 
Jackson, C. L., Mathieu, J. E., 

& Saul, J. R. 

A meta-analysis of teamwork processes: 
Tests of a multidimensional model and 
relationships with team effectiveness 

criteria. 

Artigo 3 

McGrath, J. E. 
Time, interaction, and performance (TIP): 

A theory of groups. Small Group 
Research. 

Artigo 3 

Raudenbush, S. W., & Bryk, A. 
S. 

Hierarchical linear models. Livro 3 

Senge, P. 
The fifth discipline: The art and practice of 

the learning organization. 
Livro 3 

Fonte: dados da pesquisa 

 
Depois de verificar as obras de maior repercussão que foram utilizadas 

como referência nos artigos selecionados, finaliza-se o estudo bibliométrico 
analisando os artigos de maior relevância. Nesse sentido, analisou-se o somatório 
de dois indicadores: (i) o número de vezes que o artigo foi citado na base de dados 
Google Scholar; (ii) o número de vezes em que o artigo foi citado nas próprias 
referências dos artigos selecionados. 

A base de dados Google Scholar informa, para cada artigo pesquisado, a 
quantidade de vezes que esse foi citado em outros documentos. Utilizando-se desse 
recurso, os 30 artigos foram pesquisados dia 12 de novembro de 2016 para a 
constituição do primeiro indicador. O segundo indicador compõe-se por meio da 
contagem das citações dos artigos selecionados nas 1262 referências utilizadas 
para a determinação das obras de maior repercussão. 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo teve como objetivo a caracterização da produção científica 
sobre as equipes organizacionais sob a ótica do redesenho de processos publicada 
no período entre 2006 e 2016 por meio de uma análise de artigos disponíveis em 



bases de dados online. Para isso, adotou-se a técnica da bibliometria na realização 
do estudo da produção, da autoria, do conteúdo e das referências bibliográficas dos 
artigos selecionados. 

Entre os principais resultados encontrados na análise bibliométrica 
constatou-se que o tema mais abordado nos artigos foi a efetividade das equipes de 
processo. A maioria dos artigos analisados foram escritos por 2 ou 3 autores. 
Quanto aos autores mais produtivos pode-se destacar: Bossche, P. V. D.; Day, D. 
V.; Gabelica, C.; Gijselaers, W.; Gilson, L. L; Mathieu, J. E; Maynard, M. T.; e 
Segers, M. Já as universidades que mais se destacaram em termos de produção 
cientifica sobre o tema foram: Maastricht University (Netherlands), University of 
Antwerp (Belgium) e University of Connecticut (USA). 

Após a revisão sistemática da literatura por meio de uma bibliometria, 
identificou-se como lacuna, para futuras pesquisas, o número limitado de estudos 
que versem sobre a temática do gerenciamento de processos e o papel das equipes 
organizacionais nesse contexto. 

Entre as limitações para a pesquisa pode-se destacar a quantidade 
restrita de artigos analisados devido utilizar-se como critério de seleção os artigos 
publicados em um período definido. 

Como sugestão, novas pesquisas podem ser desenvolvidas ainda na 
mesma temática, todavia, abrangendo um número maior de bases de dados. Por 
fim, outra possibilidade é o estudo dos artigos que compõem as referências 
bibliográficas dos artigos selecionados, demonstrando aqueles de maior relevância. 
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ABSTRACT 

The present work aims to characterize the scieniic producion regarding the 
themaic of the role played by the organizaional teams in programs of redesign of pro-
cesses. Methodologically, the study is of an exploratory nature, adoping the bibliographic 
review of the aricles published in the databases Science Direct, Scopus, Web of Science 
and Google Scholar. The period of analysis was between 2006 and 2016. The bibliometric 
technique was used to examine the selected aricles. The studies of producion, author-
ship, content and references of the aricles of the sample were carried out. As some of 
the results, the limited number of aricles published on the relaionship of the process 
redesigning projects with their organizaional teams, as well as the ideniicaion of new 
research possibiliies within the scope of this theme. 
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1. INTRODUCTION

The internaionalizaion of business and compeiiveness 
have presented challenges for organizaions. The world has 
been facing changes in all scenarios (Youssef et al., 2010). 
Ellwanger (2011) presents some of these changes as the 
need for innovaion, the intensiicaion of compeiion bet-
ween organizaions and the search for compeiiveness for 
long-term sustainability and survival. In this sense, for Yous-

sef et al. (2010), the capacity to adapt to these scenarios 
and efecive responses to these new challenges becomes 
necessary. For the authors, Brazil is a country whose social 

and economic changes have brought challenges that alter 
its structure, requiring new creaive soluions to overcome 
these obstacles. 

In this scenario, the organizaion needs to be understood 
as an open system where both planning and organizaional 
strategies and processes need to be integrated to contribute 
to the delivery of products and services that respond to the 

needs and requirements imposed by the market (Ellwanger, 
2011). Analyzing the organizaions, FUNENSEG (Naional 
School of Insurance) presented in 2009 a comparaive study 
among the 60 irst companies of Fortune magazine. The re-

sults showed that the irst 30 companies had a 60% higher 
proit than the 30 next companies in the list. The analysis 
showed that the diferences in terms of proitability were 
not linked to external factors of the organizaions, but in-

ternal factors. Workers lost ime with low-value-added tasks 
such as reading unproducive e-mails, receiving voice boxes, 
and atending meeings. This lost ime was 2 days a week, 
represening 30% of the company’s investment in wages. 
The research closes saying that most management opportu-

niies are linked to the inside of the companies, speciically 
in the way they organize themselves.

For Ellwanger (2011), processes of change are inevita-

ble for organizaions that wish to coninue exising. In this 
sense, adoping the pracice of management by processes 
becomes a form of support for managerial progress in the 
search for beter results, which jusiies the incorporaion of 
this theme in the organizaions’ environment (Assunção et 
Mendes, 2000). As for process management, the term can 
be understood as the organizaional development approach 
whose objecive is to achieve qualitaive improvements in 
performance from the processes, where an objecive and 
systemic view of the aciviies, structures and resources 
that, integrated, assist in terms of meeing business objeci-

ves (Laurindo et Rotondaro, 2006). 

In order to fulill the organizaional strategy, one needs 
the daily aciviies, which are carried out through organiza-

ional processes. In this sense, the management by proces-

ses would be the instrument that connects everything that 
is done in the organizaion, aiming to achieve this strategy. 

According to Kaplan et al. (2000), the adopion of process 
management brings beneits, among them, customer sais-

facion, cost and price reducion of products and services, 
product innovaion, revenue increase, proitability improve-

ment, and percentage increase of market share.

On process management, Pradella (2012), shows that 
the relaionship between informaion technology and pro-

cesses is dynamic and essenial. However, processes are 
the essence. It is necessary that informaion technology 
adapts to processes, not vice versa. Therefore, one must 

irst understand the processes, then map them and then 
deine which technology can be used as a tool. For the au-

thor, this management model sill needs to be well difused 
and praciced in Brazil, in order to achieve greater accep-

tance of process management in the Brazilian organizaio-

nal culture.

However, Pradella (2012) argues that the change from 
one organizaion to process undergoes changes, not only in 
terms of technology, but also in the area of people, because 
people need to learn how to think in a new, reinvigorated 

and systemic way, understanding the business beter, taking 
on more responsibiliies and working in teams. 

Within this perspecive, a survey of the scieniic produc-

ion on the organizaional teams from the point of view of 
the redesign of processes is relevant for the current moment 

of the companies, besides providing to the area informaion 
that can demonstrate to the managers of the organizaions 
the pracices ideniied for the management of the teams.

The objecive of this aricle is to characterize the scien-

iic producion on the organizaional teams from the point 
of view of the redesign of processes, through a bibliometric 
analysis of aricles published between the years 2006 and 
2016. In order to achieve the general objecive, this study 
had the following speciic objecives: (i) Raise the number 
of aricles published per year; (ii) Highlight the number of 
authors per aricle; (iii) List the most producive authors; 
(iv) Disclose the paricipaion of the insituions; (v) List the 
topics most covered by the aricles; (vi) Display the most 
commonly used keywords; (vii) List the most relevant works 
among the aricles; and (viii) Disclose the most relevant ar-
icles and books.

This aricle is divided into ive secions. Ater the intro-

ducion, secion 2 presents the theoreical reference refer-
ring to the organizaional teams from the point of view of 
the redesign of processes. Secion 3 demonstrates the me-

thodology of the research, grounding the bibliometric analy-

sis. Secion 4 details the methodological procedures of the 
research. Finally, secion 5 presents the inal consideraions 
of the work, as well as the limitaions found and suggesions 
for future studies.
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2. REDESIGN OF ORGANIZATIONAL PROCESSES AND 

TEAMS

The science of management arose from the need to 

adapt tasks to work methods and processes. This search for 

eiciency through the best ways of doing the work modeled 
the administraion of the irst decades of the twenieth cen-

tury. The search for the raionalizaion of work at the opera-

ional level led Taylor to be the pioneer in terms of taking a 
methodical approach to analyzing and organizing the work 

from the botom up to the top of the organizaion (Schach-

ter, 2010). Criicisms of the classical theory of management 
are essenial to the discussion; however, Taylor’s principle 
delineates administraive science a century later: how to 
achieve goals by means of work through available people 
and organizaional resources (Certo, 1994).

Historically, the emphasis on business processes in res-

ponse to the quest for improved organizaional performan-

ce originated in the 1970s, when Japanese quality models 
began to be adopted by the rest of the world (Moreno et 
Santos, 2012). In response to the need for radical changes 
required by total quality management, the Business Process 
Redesign (BPR) methodologies are presented as models of 
success (Baldan et al., 2007). 

Hammer (1990) points out that companies have atemp-

ted to develop an increasingly holisic view of their proces-

ses, systems, structures and competencies in order to ena-

ble responses to the demands of the external environment 
to be increasingly rapid and efecive. The search for new 
management tools and technologies has exposed organiza-

ions to a constant need to adapt and lexibilize their struc-

tures and work processes. In this sense, Longaray (1997, 
p.76) considers the redesign of processes as:

(...) a new way of execuing organizaional work, 
guided by the redesign of the company’s acivity 
lows, and whose main objecive is the signii-

cant increase in operaional results, provided by 
the beter performance of organizaional pro-

cesses.

Among the various approaches to business process re-

designing that emerged in the early 1990s, El Sawy (2001) 
points out the ones that have emerged as being those that 
condiioned the design of processes to organizaional stra-

tegies. For the author, from 1995, with the advent of popu-

larizing the use of the internet as a managerial tool, more 

speciic approaches, began to emerge in order to integrate 
the company into its links in its supply chain. Recently, using 

informaion technology as a support tool to integrate busi-
ness processes, people and the most efecive knowledge in 
the processes of the organizaion, the Business Process Ma-

nagement - BPM arises (Moreno et Santos, 2012). 

El Sawy (2001) argues that the essence of a process re-

design project is the change to outdated rules and funcions 
that may sill be guiding a company’s operaions. In this 
sense, Hammer (1990) emphasizes that quality, innovaion 
and service are more important than costs and inancial con-

trols; thus, the integraion between operaional processes is 
fundamental to the organizaion’s business success.

For Gonçalves (2000), the transiion from a more func-

ional administraion to a process management implies dei-

ning responsibiliies for the progress of the process, seeking 
the minimizaion of transfers, and maximizaion of grouping 
of aciviies, resuling in lower energy costs. In this sense, 
the author understands the business processes as “coordi-
nated aciviies that involve people, procedures and techno-

logies”. For the author, one of the most important characte-

risics of the processes, the interoperability, explains that, 
although the processes are performed within the funcional 
units, most of them cross the borders of the funcional areas 
through the interoperaional teams.

Davenport et Short (1990), in turn, expand informaion 
technology from a simple tool for automaion and mechani-
zaion of procedures to one of the essenial components for 
this strategic restructuring of business processes. Gonçalves 
(2000) argues that the process-oriented view advances from 
simple aciviies performed within a single department to 
the integraion of the low of products, services and infor-
maion among the funcional areas of the company. For the 
author, from this perspecive, business aciviies are no lon-

ger considered in isolaion and are seen as integrated ele-

ments of the business processes of a worklow.

For Pradella (2013), changing the organizaion to a pro-

cess-based administraion is a pragmaic change. In the 
words of the author (p.98), management by processes “must 
be incorporated by organizaional culture, and this culture 
is built in a gradual way, which can conlict with managers’ 
short-term visions.” The natural consequence of this change 

in organizaion is that employees are given a broader view of 
their respecive funcional roles in the organizaion.

In his study, Hammer (1998) points out that there is a cer-
tain diiculty in implemening this transiion from a tradiio-

nal organizaion to process management, since individuals 
need to learn to think in a new and reinvigorated way in 

order to expand their understanding in terms of the busi-
ness and take on more responsibiliies, working as a team. 
Kozlowski et Bell (2003) deine teams as collecive groups 
formed to carry out the relevant tasks in the organizaion, 
which share common goals, interact socially and develop 

tasks interdependently. Research exposed by Killumets et al. 
(2015) shows a posiive relaionship between processes and 
the performance of cross-funcional teams in various types 
of organizaions.
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In this sense, Robbins (2014) states that, for changes to 
occur efecively within organizaions, only informing people 
of the beneits that change will provide will not exempt them 
from resistance to change. For the author, people have a ne-

gaive feeling about change because they understand them 
as threats. This feeling leads to absenteeism and staf tur-
nover. In a study, Audia et Brion (2007) show that, although 
there is an exposiion of data indicaive of the beneits that 
a change can bring, when people are not commited, they 
will go ater any data that allows them to protect themsel-
ves against the changes.

Issues such as organizaional teams from the point of 
view of the redesign of processes can be studied from a 
perspecive of what has been exposed in scieniic produc-

ion. In this sense, the systemaic review of the literature on 
organizaional teams from the point of view of process rede-

sign acquires relevance.  

3. METHODOLOGY

The methodological procedures of this aricle are descri-
bed as to its purpose, character, design and techniques of 
data collecion and analysis.

Regarding the purpose, the research is classiied as re-

search-diagnosis. For Roesch (2010), the diagnosic research 
intends to explore the organizaional and market environ-

ment, and raise and deine problems. In this work, the re-

search aimed to explore the scieniic producion referring 
to work teams from a process perspecive through a biblio-

metric analysis of the works published between 2006 and 
2016.

Regarding the character, the research is classified as 

quantitative, since it transformed the information of the 

selected articles into statistical data for analysis. The deli-

neation adopted for this study is the descriptive research. 

According to Gil (2010), the descriptive research aims to 
describe the characteristics of a given population, and 
can be elaborated with the purpose of identifying pos-

sible relations between variables. The population of this 
research is composed of the articles dealing with thema-

tic processes and organizational teams found in online 

databases.

With regard to data collecion, the method used was that 
of the bibliographic research, characterizing itself as the se-

condary source of the research data. According to Gil (2010), 
the bibliographic research is developed based on material 
already published. Tradiionally, this research technique 
includes printed material such as books, magazines, news-

papers, theses, dissertaions and annals of scieniic events. 
The bibliometric analysis, from which the informaion ne-

cessary for the elaboraion of this research was extracted, 
was carried out in the data analysis stage.

4. BIBLIOMETRIC ANALYSIS

This research was developed in two stages. In the irst 
one, a bibliometric analysis was carried out to collect the 
data related to the research objecive. The second step was 
to present the results obtained from this analysis.

Data collection

Data collecion occurred by searching for aricles availa-

ble on the Internet, provided by the Portal of Periodicals of 
Capes. The choice was based on feedback obtained by sear-
ching the terms in Google Scholar. The search was done in 

three databases: Scopus, Web of Science and Science Direct.

It was tried to make a survey of the scieniic producion 
related to organizaional teams from the point of view of 
the redesign of processes. Three surveys were done in each 

database, being: MULTIFUNCTIONAL TEAM and PROCESS; 
INTERNAL GROUP DYNAMICS and PROCESS, TEAM EFFECTI-
VENESS and PROCESS.

In the Google Scholar database, the search was done th-

rough the itle, abstract and keywords (aricle, itle, abstract, 
keyboard) (Table 1).

Table 1. Searches in the Google Scholar database

Research Terms sought Results

1 MULTIFUNCTIONAL TEAM 
and PROCESS 18.200 aricles

2 INTERNAL GROUP DYNAMICS 
and PROCESS 16.600 aricles

3 TEAM EFFECTIVENESS and 
PROCESS. 17.600 aricles

Source: survey data

In the Scopus database, it was searched in the itle, abs-

tract and keywords (aricle, itle, abstract, keyboard) within 
the area of social sciences and humaniies (Table 2).

Table 2. Searches in the Scopus database

Research Terms sought Results

1 MULTIFUNCTIONAL TEAM and 
PROCESS 36 aricles

2 INTERNAL GROUP DYNAMICS 
and PROCESS 138 aricles

3 TEAM EFFECTIVENESS and 
PROCESS. 783 aricles

Source: survey data
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In the Web of Science database, the search was carried out 
in the topics within the social sciences citaion index (Table 3).

Table 3. Searches conducted in the Web of Science database

Research Terms sought Results

1 MULTIFUNCTIONAL TEAM and 
PROCESS 17 aricles

2 INTERNAL GROUP DYNAMICS and 
PROCESS 17 aricles

3 TEAM EFFECTIVENESS and PRO-

CESS. 194 aricles

Source: survey data

In the Science Direct database, the search was performed 
on abstracts, itles and key words (abstract, itle, keyword) 
within the area of social science (Table 4).

Table 4. Searches conducted in the Science Direct database

Research Terms sought Results

1 MULTIFUNCTIONAL TEAM and 
PROCESS 7 aricles

2 INTERNAL GROUP DYNAMICS and 
PROCESS 33 aricles

3 TEAM EFFECTIVENESS and PRO-

CESS. 327 aricles

Source: survey data

The irst data analysis, performed when the databases 
were merged, was the aricles that were repeated and those 
that were not within the period of 2006 and 2016 (Table 5). 

Table 5. Analysis: Period and Repeiions

Research Terms sought Results

1 MULTIFUNCTIONAL TEAM and 
PROCESS 53 aricles

2 INTERNAL GROUP DYNAMICS 
and PROCESS 143 aricles

3 TEAM EFFECTIVENESS and 
PROCESS. 989 aricles

Source: survey data

In the second analysis, the aricles that had no connec-

ion with the research proposal were removed, through the 
individual analysis of each abstract. The irst step, data col-
lecion, ended with a populaion of 30 aricles (table 6).

Table 6. Analysis: Aricles according to the research proposal

Research Terms sought Results

1 MULTIFUNCTIONAL TEAM and 
PROCESS 3 aricles

2 INTERNAL GROUP DYNAMICS and 
PROCESS 3 aricles

3 TEAM EFFECTIVENESS and PROCESS. 24 aricles
Source: survey data

5. RESULTS

In order to analyze the results obtained in the irst phase, 
the results were divided into categories, being: the study of 
producion and authorship, the study of content, and the 
study of bibliographical references.

Study of production and authorship

When studying the producion and authorship, the objec-

ive was to raise the number of publicaions per year and to 
consider the aricles from the number of authors of the ari-

cles. In addiion, we sought to idenify the most producive 
authors in the subject.

In order to measure the scieniic producion progress of 
the analyzed sample in relaion to the work teams on the 
process opics, a histogram was constructed according to 
the number of publicaions ideniied per year, as well as 
its respecive line of linear tendency, exposed in Figure 1. 
The best it curve was adopted using the highest R² value 
as the criterion. In this scope, the value of R² indicates the 
percentage of variaion of the dependent variable (number 
of aricles) that is explained by the independent variable 
(year).

y = -0,0364x + 2,9455
R² = 0,00721
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Figure 1. Publicaions by year
Source: survey data

It can be observed that the producion of the sample, in 
the analyzed period, has a coeicient of determinaion of 
0.0072. In addiion, classifying the sample in relaion to the 
number of authors per aricle, it was veriied that aricles 
with only one author represent 6.66%, most aricles are car-
ried out by two or three authors (60%) and the smallest part 
of the analyzed aricles are carried out between four or ive 
authors (30%); however, one of these aricles (3,33%), with 
twenty authors, has to be considered an outlier. Data pre-

sented in Table 7.
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Table 7. Number of authors per aricle

Number of  

authors
Aricles Percentage of 

aricles
1 author 2 aricles 6,66%
2 authors 10 aricles 33,33%
3 authors 8 aricles 26,66%
4 authors 5 aricles 16,66%
5 authors 4 aricles 13,33%

20 authors 1 aricle 3,33%
Source: survey data

In order to idenify the most producive authors in the 
subject studied, the authors with more paricipaion in the 
aricle sample were listed, in this way Table 8 shows those 
authors that appeared more than once and their respecive 
percentage of the total of authors rose. They stand out as 

more producive authors: Bossche, P. V. D.; Day, D. V.; Gabe-

lica, C.; Gijselaers, W.; Gilson, L. L.; Mathieu, J.E.; Maynard, 
M. T.; and Segers, M., with two aricles published by each 
author.

Table 8. Authors with more paricipaion in the sample

Author
Number of  

aricles
Percentage of 

aricles
Bossche, P. V. D. 2 aricles 1,85%

Day, D. V. 2 aricles 1,85%
Gabelica, C. 2 aricles 1,85%

Gijselaers, W. 2 aricles 1,85%
Gilson, L. L. 2 aricles 1,85%

Mathieu, J. E. 2 aricles 1,85%
Maynard, M. T. 2 aricles 1,85%

Segers, M. 2 aricles 1,85%
Source: survey data

At the end of the study on authorship, the most produc-

tive universities of the sample were raised in the scientific 

production of the subject (Table 9), analyzing the univer-

sities where the authors of the articles were linked. A to-

tal of 47 institutions were surveyed worldwide. Among 
them, three institutions had more than one published 
work: Maastricht University (Netherlands), University of 
Antwerp (Belgium) and University of Connecticut (USA), 
each with 2 articles each.

Table 9. More producive insituions

Insituion Country
Number of 

aricles
Percentage 

of aricles
Maastricht Uni-

versity
Netherlands 2 aricles 4%

University of 

Antwerp Belgium 2 aricles 4%

University of 

Connecicut USA 2 aricles 4%

Source: survey data

Content study

When analyzing the content of the aricles, it was veri-
ied which are the most recurrent themes in the period be-

tween 2006 and 2016. We also checked the keywords that 
appeared more frequently in the aricles. In the end, the 
methodologies most used in the surveys were veriied.

The efeciveness of the process teams was the most fre-

quent theme, with a total of 8 aricles (26.66%), followed by 
process teams for knowledge management, communicaion 
opimizaion model and virtual process teams, with 5 aricles 
each (16.66%). The importance of the leader igure in the 
process teams and the importance of planning in the process 

teams appear at the end, with 4 (13.33%) and 3 (10%) aricles, 
respecively. These analyzes can be seen in Table 10.

Table 10. Summary of topics covered in selected aricles

Themes
Number of 

aricles
Percentage 

of aricles
Efeciveness of process teams 8 aricles 26,66%
Process teams for knowledge 

management
5 aricles 16,66%

Communicaion opimizaion 
model

5 aricles 16,66%

Virtual teams of processes 5 aricles 16,66%
Importance of the igure of the 

leader in the process teams
4 aricles 13,33%

Importance of planning in the 
process teams

3 aricles 10%

Source: survey data

Ater analyzing the topics addressed in the aricles, the 
most recurrent keywords in the aricles were analyzed. The 
most recurring keywords show direct relaionship to the ex-

pressions that were used in data collecion. The word that 
appeared most frequently was “team”, with a total of 29 i-
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mes, represening 8.95% of the total. Soon ater, “process” 
appears, with a total of 18 imes, represening 5.55%. Then, 
“performance” appears, with 10 imes, represening 3.08%. 
The terms “process” and “business” appear 9 imes each 
(2.77%). “Goal”, “organizaion”, “product”, and “strategies” 
appear 6 imes each (1.85%). The words “efeciveness”, 
“group-performance”, and “virtual team” appear 5 imes 
each (1.54%). These results can be seen in Table 11, which 
summarizes the terms that appeared at least 5 imes. In all, 
324 keywords were ideniied.  

Study of bibliographic references

In the analysis stage of the bibliographical references of 
the 30 aricles, the objecive was to idenify which works 
of greater relevance were. To fulill this objecive, the 1262 
references of aricles related to individuals were analyzed. 
Table 12 shows the works with the greatest repercussion, 
which were found more than twice, highlighing the number 
of imes they are cited, the authors, the itle of the work and 
the type of work. 

Table 11. Summary of keywords ideniied in aricles

Key words Number of recurrences Percentage

Team 29 8.95%
Process 18 5.55%

Performance 10 3.08%
Business 9 2.77%

Work 9 2.77%
Goal 6 1.85%

Organizaion 6 1.85%
Product 6 1.85%
Strategie 6 1.85%

Efeciveness 5 1.54%
Group-perfor-

mance

5 1.54%

Virtual team 5 1.54%
Source: survey data

Ater verifying the works of greater repercussion that 
were used as reference in the selected aricles, the biblio-

Table 12. Works of greatest repercussion among the selected aricles

Authors Title Type Citaions
Ilgen, D. R., Hollenbeck, J. R., Johnson, 

M., & Jundt, D.
Teams in organizaions:  From input process output models 

to IMOI models. Aricle 5

Bliese, P. D. Within-group agreement, non-independence, and reliability: 
Implicaions for data aggregaion and analyses. Aricle 4

Hackman, Richard J. The Design of Work Teams. Aricle 4
Marks, M. A., Mathieu, J. E., & Zaccaro, 

S. J.
A temporally based framework and taxonomy of team pro-

cesses.
Aricle 4

Mathieu, J., Maynard, M. T., Rapp, T., & 
Gilson, L.

Team efeciveness 1997 – 2007: A review of recent advance-

ments and a glimpse into the future.
Aricle 4

Barsade, S. G.
The ripple efect: Emoional contagion and its inluence on 

group behavior. Aricle 3

Bass, B. M. Leadership and performance beyond expectaions. Book 3

Chan, D.
Funcional relaions among constructs in the same content 

domain at diferent levels of analysis: A typology of composi-
ion models.

Aricle 3

Fornell, C. and Larcker, D.F. Evaluaing structural equaion models with unobservable 
variables and measurement error. Aricle 3

Gladstein, D. L. Groups in context: A model of task group efeciveness. Aricle 3
Kozlowski, S. W. J., & Bell, B. S. Work groups and teams in organizaions. Aricle 3

LePine, J. A., Piccolo, R. F., Jackson, C. L., 
Mathieu, J. E., & Saul, J. R.

A meta-analysis of teamwork processes: Tests of a mulidi-
mensional model and relaionships with team efeciveness 

criteria.

Aricle 3

McGrath, J. E. Time, interacion, and performance (TIP): A theory of groups. 
Small Group Research.

Aricle 3

Raudenbush, S. W., & Bryk, A. S. Hierarchical linear models. Book 3

Senge, P.
The ith discipline: The art and pracice of the learning 

organizaion. Book 3

Source: survey data
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metric study is inished, analyzing the aricles of greater re-

levance. In this sense, the sum of two indicators was analy-

zed: (i) the number of imes the aricle was quoted in the 
Google Scholar database; (ii) the number of imes the aricle 
was quoted in the references of the selected aricles.

The Google Scholar database informs, for each aricle re-

searched, the number of imes it was quoted in other docu-

ments. Using this resource, the 30 aricles were searched on 
November 12, 2016 for the consituion of the irst indicator. 
The second indicator is composed by couning the citaions 
of the selected aricles in the 1262 references used for the 
determinaion of the works of major repercussion.

6. FINAL CONSIDERATIONS

This study aimed to characterize the scieniic producion 
on organizaional teams from the point of view of the re-

design of processes published between 2006 and 2016 th-

rough an analysis of aricles available in online databases. 
For this, the technique of bibliometrics was adopted in the 
study of the producion, authorship, content and bibliogra-

phical references of the selected aricles.

Among the main results found in the bibliometric analy-

sis, it was veriied that the topic most approached in the 
aricles was the efeciveness of the process teams. Most 
aricles analyzed were writen by 2 or 3 authors. As for the 
most producive authors we can highlight: Bossche, P. V. D.; 
Day, D. V.; Gabelica, C.; Gijselaers, W.; Gilson, L. L.; Mathieu, 
J.E.; Maynard, M. T.; and Segers, M. The that stood out the 
most in terms of scieniic producion on the subject were: 
Maastricht University (Netherlands), University of Antwerp 
(Belgium) and University of Connecicut (USA).

Ater the systemaic review of the literature through biblio-

metrics, the limited number of studies that deal with the issue 
of process management and the role of organizaional teams 
in this context has been ideniied as a gap for future research.

Among the limitaions to the research can be highlighted 
the restricted amount of aricles analyzed, due to the fact 
that aricles published in a deined period.

As a suggesion, new research can be developed in the 
same theme; however, covering a larger number of databas-

es. Finally, another possibility is the study of the aricles that 
compose the bibliographic references of the selected ari-

cles, demonstraing those of greater relevance.
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Resumo
Este trabalho analisa o envolvimento das equipes organizacionais no mapeamento de
processos de uma secretaria de educação à distância, de uma universidade federal brasileira,
buscando compreender como aconteceu esse envolvimento. Quanto a classificação
metodológica, a pesquisa caracteriza-se como aplicada, qualitativa e foi conduzida por meio
de um estudo de caso, tendo entrevistas como instrumento de coleta de dados. A análise dos
dados coletados permitiu examinar como aconteceu o mapeamento de processos; a
integração entre pessoas e os processos; e a eficiência no desenvolvimento das atividades.
Foi possível constatar que a participação da equipe de colaboradores foi de extrema
importância, tornando possível a efetividade do mapeamento de processos na secretaria de
educação à distância.
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Resumo: Este trabalho analisa o envolvimento das equipes organizacionais no 
mapeamento de processos de uma secretaria de educação à distância, de uma 
universidade federal brasileira, buscando compreender como aconteceu esse 
envolvimento. Quanto a classificação metodológica, a pesquisa caracteriza-se como 
aplicada, qualitativa e foi conduzida por meio de um estudo de caso, tendo 
entrevistas como instrumento de coleta de dados. A análise dos dados coletados 
permitiu examinar como aconteceu o mapeamento de processos; a integração entre 
pessoas e os processos; e a eficiência no desenvolvimento das atividades. Foi 
possível constatar que a participação da equipe de colaboradores foi de extrema 
importância, tornando possível a efetividade do mapeamento de processos na 
secretaria de educação à distância. 
Palavras-chave: mapeamento de processos; equipes organizacionais; educação à 
distância. 

 
Abstract: This paper analyzes the involvement of organizational teams in the 
mapping of processes of a secretariat of distance education from a federal university 
brasileira, seeking to understand how this involvement occurred. As for the 
methodological classification, the research is characterized as applied, qualitative 
and was conducted through a case study, having interviews as a data collection 
instrument. The analysis of the collected data allowed to examine how the process 
mapping happened; integration between people and processes; and efficiency in the 
development of activities. It was possible to verify that the participation of the team of 
collaborators was of extreme importance, making possible the effectiveness of the 
mapping of processes in the secretariat of distance education. 
Keywords: Mapping processes; Organizational teams; Distance learning. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A educação superior tem crescido no Brasil. Dados do Censo 2013, 
divulgados pelo Ministério de Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) registraram 7.305.977 estudantes 
matriculados em instituições de ensino superior. Ao somar os estudantes de pós-
graduação tem-se um total de 7.526.681 estudantes. Ao considerar-se o período 
2003-2013, o número de estudantes de graduação cresceu 76,4%. Relacionado a 
2012, tem-se um aumento de 3,8% de estudantes de ensino superior, sendo 4,5% 
na rede privada e 1,9% na rede pública. Esse estudo trouxe ainda outro fator de 
análise: as matrículas em cursos de educação à distância (EaD). Do total de 
matrículas feitas nesse período, 15% foram em EaD. Em 2014, havia em torno de 
1,2 mil opções de cursos para essa modalidade. Do total de vagas em cursos EaD, 
86,6% eram em universidades privadas, e 13,4% em universidades públicas (MEC, 
2014). Em 2016, um total de 159.112 estudantes, entre graduação e pós-graduação 
haviam sido diplomados pelo sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Outros 
132.266 acadêmicos estavam matriculados nessa modalidade, estudando em algum 
dos cursos à distância (MAIA, 2016). 

Conforme apontam Back, Ensslin L. e Ensslin S. (2012), o contexto atual é de  
grande disseminação de conhecimentos, processos e técnicas, ocorrendo de forma 
praticamente instantânea. Nesse sentido, a internet propiciou um novo ambiente 
para a educação à distância. Antes, tratava-se de estudos realizados por meio de 
materiais impressos que eram enviados pelo correio ao estudante. Atualmente, a 
educação à distância acontece praticamente nos mesmos moldes da educação 
presencial (HIPÓLITO, 2012). Em 2005 foi criado, pelo Ministério da Educação o 
sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB), em uma parceria com os três níveis 
governamentais, as instituições públicas de ensino superior e outros interessados, 
para poder disponibilizar cursos de ensino superior na modalidade de educação à 
distância. Tendo a internet por facilitador, as interações de professores com 
estudantes, e estudantes com estudantes, antes não existentes na educação à 
distância, agora seriam possíveis em rede e online (HERNANDES, 2017). 

Buchele, Schmitz e Dandolini (2015) apontam que, um dos benefícios da 
educação à distância para o estado é a integração entre os cursos já existentes nas 
universidades, o que impacta diretamente na redução de custos para financiar os 
cursos EaD. Todavia, a modalidade de educação à distância pública não tem 
financiamento contínuo. Assim, o financiamento não compõe a matriz orçamentária 
das universidades, mas acontece por meio de projetos, como é o caso da UAB. Com 
isso, os atores envolvidos nessa modalidade de educação são remunerados por 
meio de bolsas. Sendo eles: coordenadores, secretários, professores, tutores e 
equipe administrativa que gerencia as atividades acadêmicas dos cursos. Sem as 
verbas contínuas, exige-se das universidades que ofertam a educação à distância, 
respostas dinâmicas aos problemas orçamentários enfrentados (MAIA, 2016). 

Como forma de responder à necessidade de mudanças radicais exigidas por 
esse cenário, tem-se as metodologias de mapeamento e redesenho de processos 
sugeridas por Baldan (2007), em que ao adotar essa metodologia, as organizações 
passam a dar ênfase aos seus processos procurando desenvolver uma visão 
holística dos mesmos para poder responder as demandas do ambiente externo 
(HAMMER, 1990). No entanto, Pereira Junior, Longaray e Munhoz (2017), 
realizaram uma análise da produção científica através de uma revisão sistemática de 
literatura, por meio de uma bibliometria, sobre o papel das equipes organizacionais 
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no redesenho de processos e nesse estudo constatou-se o número limitado de 
estudos que versem sobre a temática do gerenciamento de processos e o papel das 
equipes organizacionais nesse contexto. Nesse sentido, afim de preencher essa 
lacuna, o presente trabalho analisa o envolvimento das equipes organizacionais no 
processo de mapeamento de processos de uma secretaria de educação à distância, 
de uma universidade federal brasileira. 

Este trabalho está dividido em seis seções. Após a introdução, a seção 2 
apresenta o referencial teórico. Na seção 3, é apresentada a metodologia utilizada 
para orientar este estudo. A seção 4 dedicou-se a analisar a organização estudada e 
apresentar as recentes mudanças executadas por ela. Na seção 5 estão descritas a 
coleta, análise dos dados e resultados. Por fim, a seção 6 apresenta as 
considerações finais, limitações encontradas por esse estudo, e sugestões para 
pesquisas futuras. 
 
2 MAPEAMENTO DE PROCESSOS E EQUIPES ORGANIZACIONAIS 
 
Nesta seção apresenta-se o referencial teórico a respeito do mapeamento de 
processos e a influência das equipes organizacionais. Desse modo, expõem-se 
inicialmente a importância da gestão por processos e após o contexto dos processos 
e as equipes organizacionais. 
 
2.1. A GESTÃO POR PROCESSOS COMO SOLUÇÃO EMERGENTE 
 

A organização deve ser entendida como um sistema aberto, e nesse sistema, 
planejamento, estratégias e processos organizacionais precisam se integrar, a fim de 
contribuir com a entrega dos produtos e serviços que atendam às necessidades dos 
clientes da organização (ELLWANGER, 2011). Nesse sentido, Assunção e Mendes 
(2000), apontam que adotar a gestão por processos torna-se uma forma de apoio à 
gerência que busca por melhores resultados.  

Laurindo e Rotondaro (2006) entendem gestão por processos como uma 
contribuição ao desenvolvimento organizacional, além de auxiliar no alcance de 
melhorias do desempenho através de processos, tendo em vista que essa visão 
objetiva e sistêmica das atividades, estruturas e recursos, quando integrados, 
auxiliam no cumprimento dos objetivos da organização. Kaplan e Norton (2000) 
complementam esse pensamento citando que para cumprir a estratégia da 
organização, é necessária a eficiente gestão das atividades diárias que acontecem 
por meio dos processos organizacionais, em que a gestão por processos auxilia na 
conexão de todas as atividades da organização. Além disso, a gestão por processos 
contribui com vários benefícios, dentre eles, pode-se citar a satisfação dos clientes, 
redução de custos e preços dos produtos e serviços, inovação dos produtos, 
aumento das receitas, melhorias na lucratividade, e aumento percentual da 
participação de mercado. 

A busca por desenvolver uma visão mais holística dos processos, sistemas e 
estruturas permitirá respostas mais dinâmicas, rápidas e efetivas às demandas do 
ambiente externo (HAMMER, 1990). Todavia, essa busca por novos formatos 
gerenciais tem levado as organizações à procura de adaptar e flexibilizar suas 
estruturas e processos de trabalho. Nesse cenário, o gerenciamento por processos 
apresenta-se como uma resposta. Mello e Salgado (2005) acrescentam que o 
gerenciamento de processos acontece somente quando se visualizam todos os 
processos da organização. Para essa visualização, é imperativo que o mapeamento 
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dos processos seja realizado tornando possível o entendimento da sequência em 
que as tarefas acontecem, e a forma como elas são executadas, a fim de entregar 
com qualidade os serviços e produtos finais.  

Cheung e Bal (1998), entendem o mapeamento de processos como sendo 
“uma técnica de orientação para desenvolvimento, projeto ou avaliação dos 
processos existentes em um determinado setor, departamento ou, até mesmo, uma 
organização inteira”. O mapeamento de processos possibilita uma visão holística de 
todos os processos e membros da organização, permitindo assim inferências sobre 
a forma como a organização funciona, e essa reflexão tende a aperfeiçoar as 
múltiplas tarefas desempenhadas e a dinâmica dos desempenhos de cada processo 
desenvolvido (FRAGA; FARIA; GAVA, 2015). 
 
2.2. PROCESSOS E EQUIPES ORGANIZACIONAIS 
 

A gestão por processos exige uma relação entre tecnologia da informação e 
processos de forma dinâmica. Mas é importante notar que os processos são a 
essência. Assim, a tecnologia da informação precisa se adaptar aos processos.  
Essa mudança na gestão, além da tecnologia da informação e dos processos, 
também atinge as pessoas. Com relação às pessoas, encontra-se um novo desafio, 
pois estas precisarão aprender uma nova forma de pensamento, que compreenda 
melhor o tipo de serviço prestado pela organização, e de forma sistêmica, assumir 
novas responsabilidades e aprender a trabalhar em equipe. No Brasil, esse modelo 
de gestão ainda se encontra em difusão e sua prática  vem sendo aos poucos 
adotada nas organizações (PRADELLA, 2012).  

Pradella (2013) entende que, mudar a organização para uma gestão por 
processos é uma mudança que contém considerações de ordem prática, realista e 
objetiva. Essa gestão precisa ser inserida aos poucos na cultura da organização, de 
maneira progressiva, e isso pode gerar certos conflitos com a visão de curto prazo 
dos gestores da organização. Todavia, essa mudança permite aos colaboradores 
terem uma visão ampliada de seus papéis e das atividades que executam dentro da 
organização. Hammer (1998), acrescenta que existem dificuldades ao executar a 
transição de uma organização mais tradicional para a gestão por processos. Para o 
autor, no novo formato, os colaboradores precisarão aprender a trabalhar em 
equipe, e essa mudança no pensamento da equipe constitui-se como um desafio. 

Equipes, para Kozlowski e Bell (2003), podem ser entendidas como grupos 
coletivos que são formados para a eficiência na realização das tarefas mais 
relevantes da organização. Esses grupos compartilharão de objetivos comuns, além 
de interagirem socialmente e desenvolverem as tarefas de forma interdependente e 
integrada. Apesar dos desafios, Killumets (2015), mostrou que existe uma relação 
positiva entre os processos desenvolvidos na organização e o desempenho das 
equipes organizacionais.  

Todavia, Robbins (2010), defende que, para que as mudanças aconteçam de 
forma eficiente dentro das organizações, apenas informar as pessoas dos benefícios 
esperados pela mudança não será suficiente para evitar esse tipo de problema de 
adaptação. Para o autor, existe um sentimento natural de resistência à mudança nas 
pessoas, pois entende-se como ameaças ao ambiente tradicionalmente constituído. 
Em estudo realizado por Damasceno, Ramos e Pereira (2015), os autores 
analisaram o comportamento coletivo das pessoas de uma organização em 
processo de transição, e perceberam que o comprometimento moral contribui na 
formação de grupos que criam certa resistência à mudança. Audia e Brion (2007) 
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acrescentam que uma exposição intensa de dados que indiquem os benefícios 
esperados pela mudança não resolverá o problema, pois quando as pessoas não 
estão comprometidas, elas procurarão informações que permitam que elas se 
resguardem de mudanças. 

Em outro estudo de caso desenvolvido em uma instituição pública de ensino 
superior por Biazzi, Muscat e Biazzi (2006) para o aperfeiçoamento dos processos 
administrativos, utilizou-se da técnica de associação de indicadores de desempenho 
ao mapeamento de processos. Esta técnica tornou possível que os colaboradores 
entendessem a análise detalhada dos indicadores, além de possibilitar as 
discussões e correções dos pontos de medição e indicadores pré-estabelecidos, 
com a ajuda dos colaboradores envolvidos. Kipper et al. (2011), destacam que, na 
gestão por processos, a participação dos funcionários é importante, uma vez que 
eles  serão responsáveis por descrever as características do trabalho realizado pela 
equipe e o sentido no qual as tarefas são direcionadas. As informações junto aos 
colaboradores tornam possível a integração entre conhecimentos tácitos e explícitos, 
além de permitir também uma representação mais fiel à realidade da rotina 
organizacional.  

 
 
3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

O presente estudo baseia-se na metodologia proposta por Roesch (2013), 
sendo classificado quanto aos propósitos do projeto, método (delineamento), 
técnicas de coleta e de análise dos dados. 

Quanto ao propósito da pesquisa, este trabalho é apontado como uma 
pesquisa aplicada, pois esse tipo de estudo busca gerar soluções frente aos 
problemas organizacionais. Nesse sentido, este estudo foi motivado pela 
necessidade de se analisar como aconteceu o envolvimento das pessoas no 
mapeamento e reorganização de processos de uma secretaria de educação à 
distância. Gerhardt e Silveira (2009) complementa essa proposição de estudo, 
citando que a pesquisa aplicada tem o objetivo de agregar conhecimento em 
aplicações práticas, por meio da solução de problemas específicos. Quanto ao seu 
método, identifica-se como um estudo de caso, por buscar alcançar um profundo e 
detalhado entendimento sobre o envolvimento das equipes organizacionais no 
mapeamento de processos da unidade de análise do estudo. Yin (2010) define 
estudo de caso como sendo um estudo que examina um fenômeno ou organização 
com riqueza de informações. 

No que tange à abordagem metodológica, caracteriza-se como uma pesquisa 
qualitativa, já que essa abordagem possibilita a descrição e entendimento de toda a 
complexidade do envolvimento das pessoas no mapeamento e reorganização dos 
processos, apresentando contribuições na mudança, criando ou formando opiniões e 
permitindo um maior grau de profundidade (ROESCH, 2013). 

Nesse sentido, propõem-se a seguinte hipótese: O nível de integração dos 
envolvidos na execução de um determinado processo é capacitador na melhoria da 
eficiência. 

 
Para validar essa hipótese, foram coletados dados através de entrevistas em 

profundidade, conforme questionário apresentado no Apêndice A. Para Roesch 
(2013), o objetivo desta técnica é de possibilitar ao pesquisador o entendimento e a 
perspectiva dos respondentes, a partir dos relatos sobre a percepção que eles 
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atribuem a questões e situações que estão sendo investigadas. Para a análise dos 
dados, foi realizada a análise de conteúdo, o que possibilitou além de interpretar, 
atribuir significado ao que foi evidenciado nas entrevistas. 

 
4 A ORGANIZAÇÃO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE- FURG 
 
4.1. SOBRE A SEaD 
 

A Secretaria de Educação à Distância (SEaD) da Universidade Federal do Rio 
Grande (FURG) foi criada em 2007, com o objetivo de fazer a gestão administrativa 
e pedagógica das atividades de educação à distância (EaD) da universidade. Suas 
funções são: coordenar as atividades de EaD na FURG; propiciar, aos professores 
um espaço para discussão, reflexão e desenvolvimento de ações voltadas à EaD; 
dar suporte administrativo, pedagógico e técnico às ações de EaD e implementar 
políticas de EaD na FURG. A SEaD tem por missão: “promover políticas 
integradoras de inovação de metodologias e de cultura tecnológica digital para o 
fomento de cursos, projetos e ações, tendo como princípio a garantia da qualidade 
do ensino, pesquisa e extensão na convergência das diferentes modalidades de 
educação” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA, 2017). 
 
4.2. MUDANÇAS NA ESTRUTURA DA SEaD 
 

A SEaD passou por um mapeamento de processos no ano de 2016, esse 
mapeamento gerou uma reorganização dos processos, e mudanças em sua 
estrutura organizacional. Essa mudança pode ser observada através das Figuras 1 e 
2. 
 

Figura 1 – Estrutura organizacional da SEaD no período de 2007 à 2016. 

 
Fonte: Secretaria de Educação à Distância (2017) 
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Figura 2 – Nova estrutura organizacional da SeaD em 2017. 

 
Fonte: Secretaria de Educação à Distância (2017) 

 
Fazendo uma análise comparativa entre os dois modelos de estrutura da 

Secretaria de Educação à Distância, percebe-se que os núcleos de design e 
diagramação, vídeo e web conferência, e revisão linguística, antes participantes do 
eixo de desenvolvimento de material educacional foram reorganizados juntos, no 
núcleo de material educacional digital. Os núcleos de formação de professores, 
formação de tutores, formação tecnológica e formação integrada, antes do eixo de 
formação tecnológica e integrada foram reorganizados juntos, no núcleo de 
formação. O núcleo de polos e tutores, antes do eixo de mediação, aproximação e 
integração foi reorganizado no núcleo de comunicação e integração. O núcleo 
tecnológico passou a ser setor de tecnologia da informação, e juntamente com a 
secretaria administrativa oferecem apoios específicos às atividades da SEaD. As 
três coordenações: coordenação de inovação, coordenação pedagógica, e 
coordenação executiva, permaneceram sem mudanças, oferecendo apoio direto à 
secretaria geral, antes chamada de gestão. E, por fim, as coordenações de projetos 
e programas de financeiro e logística, e bolsas e sistemas, permaneceram nas 
mesmas condições, todavia não aparecem no novo formato da estrutura 
organizacional. 
 
5 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 
 

Para a realização deste trabalho foram feitas entrevistas com as pessoas 
envolvidas com a reorganização dos processos da SEaD, em 2016. O questionário 
elaborado foi composto de 18 questões, e estas, foram agrupadas em três clusters, 
para auxiliar na estrutura da análise.  

O primeiro agrupamento, composto por cinco questões, tinha por objetivo 
entender a forma como foi feito o mapeamento de processos, contendo questões 
que identificassem a motivação de fazer o mapeamento de processos, qual teoria foi 
utilizada, as etapas em que esse mapeamento ocorreu, cursos ou treinamentos 
desenvolvidos acerca do mapeamento, e as dificuldades enfrentadas ao fazê-lo. 
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O segundo cluster, composto por sete questões, tinha por objetivo entender 
de que forma aconteceu a integração entre os processos e as pessoas, contendo 
questões que identificassem os núcleos e pessoas envolvidas nos processos, se 
houve sensibilização para que o mapeamento e mudanças ocorressem, analisando 
a motivação dos envolvidos: se houve receptividade ou resistência à mudança, e 
como foram escolhidos os agentes e núcleos da reorganização. 

Por fim, o último agrupamento, composto por seis questões, tinha por objetivo 
medir a efetividade das mudanças implementadas pela reorganização dos 
processos. Neste, continham questões que auxiliassem a entender como a 
reorganização afetou os processos, núcleos e agentes da SEaD, e de que forma foi 
relevante a participação das pessoas para que essa reorganização ocorresse. 
 
5.1. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 
 

A análise das entrevistas foi feita examinando-se todas as respostas 
individuais do roteiro de entrevista. Essas entrevistas foram gravadas, e 
posteriormente transcritas. Analisou-se a percepção individual de cada respondente. 
 
5.1.1. Características dos entrevistados 
 

Foram feitas cinco entrevistas e o critério para a escolha dos  entrevistados foi 
o nível de envolvimento  no mapeamento e reorganização dos processos da SEaD. 
Os entrevistados foram categorizados a fim de viabilizar a  análise das entrevistas 
(Quadro 1) 

 
Quadro 1 – Categorização dos entrevistados 

Código Entrevistado Cargo ocupado na SEaD 
E1 Entrevistado 01 Secretária de Educação à distância  
E2 Entrevistado 02 Secretário Geral da SEaD 
E3 Entrevistado 03 Coordenador do Núcleo de Comunicação e Integração 
E4 Entrevistado 04 Coordenadora Pedagógica 
E5 Entrevistado 05 Coordenadora do Núcleo de Material Educacional Digital 
Fonte: Elaborado pelo autor 
 
 Destaca-se que a análise das entrevistas reflete as evidências dos 
entrevistados de acordo com os clusters já mencionados, com isso apresenta-se a 
análise dos dados fazendo referência a cada cluster analisado. 
 
5.1.2 Cluster 1 – Mapeamento de processos 
 

A análise do cluster “Mapeamento de processos” foi composta por cinco 
fatores, a saber:  

a) motivação para se mapear os processos: foram vários os fatores decisivos 
para a SEaD decidir mapear os seus processos. Segundo E4 e E5, o primeiro deles 
foi um corte financeiro sofrido em 2015. Com um menor repasse financeiro, acabou 
por acarretar na diminuição das bolsas disponíveis mensalmente. A EaD é uma das 
áreas da universidade que é mantida sob as bolsas de projetos. Assim, quando a 
quantidade de bolsas foi reduzida,  obteve-se um número menor de bolsistas para 
executarem as tarefas da SEaD. O segundo fator, decorrente do primeiro, seria não 
ter como manter uma estrutura com nove núcleos, e manter um coordenador em 
cada núcleo, recebendo bolsas. Desse modo, após pensar a estrutura seus 
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processos, foi proposto um mapeamento dos processos para que se enxergassem 
as tarefas que cada núcleo executava, e assim, poder fazer alguns ajustes. Segundo 
E1, posteriormente a esse mapeamento, a gestão da SEaD percebeu estar atuando 
de uma forma fragmentada. A proposta de reorganização também visou trazer à 
SEaD um trabalho mais coletivo e integrado, pois alguns processos aconteciam de 
forma tão integrada, que não valia a pena trabalhá-lo em vários núcleos diferentes. 
Para E3, um dos fatores motivacionais para esse mapeamento foi a criação de um 
planejamento estratégico, com metas a curto, médio e longo prazo. Esse 
mapeamento, seguido do planejamento culminou na escrita de um novo Regimento 
Interno para a SEaD, ainda em trâmites de aprovação pela reitoria. 

b) teoria utilizada para mapear os processos: de uma forma geral, a pergunta 
sobre qual teoria foi utilizada para fazer o mapeamento de processos foi de difícil 
resposta. Para cada um dos respondentes, não houve uma identificação de qual 
teoria foi utilizada. Os respondentes afirmaram que se solicitou apoio técnico ao E3, 
por sua formação na área de gestão (tendo em vista que esse professor é 
doutorando em Administração). Para E3, foi utilizada a Teoria de processos. Nas 
palavras dele:  

“Como faz para reorganizar e para saber se está fazendo em menor tempo 
e na melhor forma possível e digitalizar nesse processo, isso a gente tinha 
começado. No meu caso eu usei a teoria dos processos, mas eles não, isso 
aí foi uma demanda que precisa ter a capacitação sobre isso, mas nunca 
teve”. 

 
c) etapas em que ocorreu a reorganização dos processos: E5 aponta que, em 

um primeiro momento, foi feito um levantamento de tudo que se tinha em termos de 
processos e materiais produzidos para dar conta daqueles processos. Junto com a 
visão de futuro, desse levantamento diagnosticou-se a necessidade de mudanças. 
E4 e E5 acrescentam que, depois disso, pensou-se em quais seriam as atribuições 
de cada um dentro da nova estrutura, e de que forma cada núcleo interagiria entre 
si, que culminou na escrita do Regimento Interno. Após, a gestão criou uma 
comissão para pensar nessa proposta, e depois levar ao conselho, para ser 
apresentado ao grupo maior. Para E2 e E3, esse processo de reorganização ainda 
está em fase de implementação, e a estrutura ainda permanece executando as 
modificações propostas pelo planejamento. 

d) desafios enfrentados na implementação da reorganização dos processos: 
Foram vários os desafios enfrentados: E4 coloca que uma das dificuldades 
encontradas, foi as pessoas repensarem suas atribuições, pois as pessoas já 
estavam acostumadas com as atribuições que tinham antes da reorganização. E5 
reforça a ideia dessa necessidade de repensar atribuições, pois, segundo ela, os 
processos na SEaD foram montados de acordo com o perfil da pessoa que os 
executaria e a dificuldade agora reside na necessidade de pensar esses processos 
independente das pessoas que vão os executar.  Nesse sentido, E1 aponta também 
a dificuldade em fazer as pessoas perceberem suas novas funções e atribuições e 
trabalharem dentro delas, respeitando a atribuição do outro, e trabalhando de forma 
integrada. Essa ideia é reforçada, para E2, que ressalta que as pessoas, dentro do 
serviço público, trabalham de forma fragmentada, colocando como fim, a conclusão 
da sua etapa do trabalho. Todavia, nessa nova fase de integração, a reorganização 
de processos gera uma desacomodarão nas pessoas, e é difícil gerar o 
entendimento do bem maior da SEaD. E4 complementa ao dizer que o maior desafio 
é a compreensão das responsabilidades de cada núcleo e o envolvimento de todos 
os agentes. E1 aponta, ainda, como desafio, a dificuldade em dispensar pessoas do 
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quadro da SEaD, por questões emocionais, nas palavras de E1: “Realmente foi 
bastante forte tu ter que dispensar pessoas do quadro. Eu acho que isso foi bastante 
doloroso”. 

e) Cursos e treinamentos sobre a reorganização dos processos: não tiveram 
cursos ou treinamentos sobre a reorganização dos processos, todavia, tudo foi 
apresentado em um seminário interno, para a equipe. Nesse seminário, discutiu-se o 
novo regimento. E1 aponta que, além do apoio do professor doutorando em 
administração, foi solicitado uma capacitação ao grupo de colaboradores, onde se 
embasasse de forma técnica as formas em que ocorreram essa mudança, para 
facilitar o entendimento da motivação da reorganização, e também para que se 
adequassem as tarefas à cada núcleo, reforçando a ideia das mudanças. 
 
5.1.3 Cluster 2 – Integração entre pessoas e processos 
 

A análise do cluster “Integração entre pessoas e processos” foi composta por 
cinco fatores, a saber:  

a) Núcleos que foram envolvidos na reorganização de processos: todos os 
núcleos. Eram nove núcleos, que acabaram em três. Foram definidos três eixos de 
ação, sendo eles: financeiro, tecnologia e formação. Ficaram então, três 
coordenações ligadas à gestão. O núcleo tecnológico transformou-se em Setor de 
Tecnologia da Informação, e outros setores não tiveram mudanças, sendo esses o 
setor de gestão de bolsas, o setor de viagens e setor financeiro. 

b) A sensibilização sobre a reorganização de processos: a sensibilização 
sobre a necessidade de mapear e reorganizar os processos da SEaD aconteceu nas 
reuniões de conselho da secretaria, que acontecem semanalmente. E3 aponta que 
faz parte do perfil gerencial da Secretária de Educação à distância, nas reuniões do 
conselho ter uma iniciativa de trabalhar as coisas de forma democrática e 
conversada com os membros, para que as decisões sejam participativas. Nelas, 
foram discutidas todas as mudanças sofridas pela SEaD desde seu início e a forma 
de trabalho atual. Além disso, nessas discussões cada um dos núcleos pode pensar 
suas atividades e formas de integrá-las à SEaD como um todo, assim, essa 
necessidade de integração foi sendo, aos poucos, percebida pelos membros. 
Concluiu-se que o trabalho estava sendo desenvolvido de forma fragmentada, e que 
um trabalho coletivo traria vantagens para todos os núcleos. Aos poucos, nas 
discussões, as pessoas foram se sensibilizando com essa necessidade de 
reorganização.  

c) Motivação e receptividade às mudanças: para E1, os participantes 
mostraram-se muito receptivas ao processo de construir essa reorganização nos 
processos. E5 concorda, ao explicar que, em seu núcleo, o trabalho passou a ser 
mais integrado e coletivo de uma forma natural. Todavia, E2 aponta que houve 
considerável resistência à essas mudanças. Para ele, essa ideia de fazer algo para 
ser melhor para a unidade, em vez de ser melhor apenas individualmente, é 
construído e exige tempo até conseguir essa receptividade. E4 concorda com E2 ao 
afirmar que existe certa resistência. Para ela, há uma dificuldade na transição de um 
trabalho individual para um trabalho coletivo. E3 aponta que existem pessoas que 
são sim receptivas às mudanças, todavia, existem pessoas que precisam de um 
tempo maior para aceitar as mudanças, pois, segundo ele, quando a estrutura foi 
mudada e alguns núcleos deixaram de ser independentes, alguns coordenadores 
deixaram de receber a bolsa, e isso gerou um desconforto na equipe. 
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d) Envolvimento dos servidores: o quadro de servidores da SEaD é composto 
por técnicos administrativos em educação, técnicos de laboratório e professores. Os 
técnicos administrativos em educação são aqueles que lidam diretamente com 
qualquer mudança nos processos da SEaD. O envolvimento deles torna-se 
imprescindível, como cita E4. Os técnicos de laboratório, na SEaD, trabalham com 
tecnologia da informação. Conforme E3, para eles, as mudanças foram mais difíceis 
de serem enfrentadas, e isso criou uma distância deles em envolver-se com a nova 
proposta. Com relação aos professores, a carga horária semanal divide-se em 
metade dedicada à docência, e a outra metade à SEaD. Para esses, a dificuldade 
sempre foi, segundo E5, conseguir integrar seus projetos de ensino, pesquisa e 
extensão à SEaD, não de forma utilitarista, utilizando-se da estrutura da SEaD, mas 
promovendo a SEaD nessas atividades. 

e) A escolha dos envolvidos para a reorganização dos processos: E4 aponta 
que essa escolha foi por meio da Secretária de Educação à distância, onde os 
coordenadores dos núcleos existentes participaram das discussões iniciais, sendo 
depois levado às reuniões de conselho da SEaD, para que decidissem de forma 
mais específica, como a reorganização aconteceria. As decisões de como ficaria a 
estrutura também levaram em consideração critérios de aproximação das atividades. 
E5 acrescenta que depois de mapeadas as atividades, cada pessoa teve a liberdade 
de contribuir nas escolhas, ao concordar ou mesmo sugerir mudanças na estrutura 
proposta. 
 
5.1.4 Cluster 3 - Eficiência do desenvolvimento das atividades 
 

A análise do cluster “Eficiência do desenvolvimento das atividades” foi 
composta por dois fatores, a saber:  

a) Como a reorganização dos processos afetou a eficiência das atividades da 
SeaD: E1 afirma perceber melhora no envolvimento das pessoas nos processos da 
SEaD. E5 concorda que este envolvimento melhorou, e percebe também um maior 
direcionamento ao cumprimento das metas estabelecidas no planejamento, e 
regimento interno. E4 acrescenta que essa mudança trouxe uma melhora no 
acompanhamento das ações de cada núcleo dentro da SEaD. E3 percebe que essa 
reorganização também trouxe uma redução na sobrecarga de trabalho ao secretário 
geral, pois algumas tarefas conseguiram ser melhor distribuídas. E2 afirma que é 
possível enxergar melhor as atividades desenvolvidas e assim, o fluxo de trabalho 
dentro da SEaD recebeu um melhor direcionamento das atividades. Todavia, todos 
os entrevistados citaram certa dificuldade ao falar sobre melhora na eficiência, por 
entender ser ainda muito recente essa mudança. 

b) A importância do envolvimento das pessoas: E1 entende que decisões 
coletivas permitem que as pessoas se responsabilizem mais, nesse sentido, as 
pessoas se envolverem na construção dessas mudanças foi o que tornou possível 
que essa reorganização tivesse sucesso. E4 concorda, ao afirmar que esse 
envolvimento foi imprescindível, pois, levando-se em consideração a redução na 
equipe de trabalho, o engajamento da equipe remanescente foi o que tornou 
possível essa mudança. E5 acrescenta ainda que as pessoas se conectaram umas 
às outras de uma forma nova, mais interativa e isso gerou melhorias na eficiência 
dos processos da SEaD. E2 e E3 entendem que a importância do envolvimento das 
pessoas no processo de reorganização não foi tão decisivo assim. Para eles, as 
decisões partiram da gestão, e foram implementadas assim. 
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5.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Pode-se observar, de forma sintética, no que diz respeito ao “Mapeamento de 
processos”, que questões financeiras e o desejo de ajustar os processos ao 
planejamento foram os fatores motivadores para mapear os processos. Foram 
organizadas etapas para que essa reorganização acontecesse. Todavia, a gestão e 
equipe responsável por essa tarefa não conseguiram identificar se houve um autor 
ou teoria específica que embasassem suas decisões. As maiores dificuldades 
encontradas podem ser colocadas como fatores pessoais, pela dificuldade em tornar 
os processos impessoais e desconectados das pessoas que os executam. Não 
aconteceram treinamentos específicos sobre a reorganização ocorrida, apenas uma 
apresentação para o quadro remanescente de colaboradores. 

Com relação a “Integração entre pessoas e processos”, todos os núcleos 
passaram pela reorganização, havendo uma redução de 66,6% na quantidade de 
núcleos, de nove núcleos foram reduzidos à três núcleos e alguns setores, 
reduzindo assim a necessidade de coordenadores. A sensibilização para que 
acontecesse essa reorganização foi mais voltada aos coordenadores dos antigos 
núcleos, e pessoas conectadas diretamente à gestão. Foram várias as percepções 
com relação à motivação e receptividade às mudanças. Todavia, essa mudança 
aconteceu de forma mais receptiva do que resistente. O envolvimento dos servidores 
nessa mudança foi fator decisivo, ainda que seja uma das dificuldades apontadas, 
pois a nova proposta encontrou resistência em alguns servidores. As pessoas 
envolvidas nesse processo de reorganização foram escolhidas pela gestão, com 
base nas atividades que vinham desenvolvendo anteriormente. 

Por fim, a “Eficiência” dessa mudança pode ser medida em dois aspectos: a 
reorganização afetou os processos trazendo um direcionamento voltado aos 
planejamentos internos, além de trazer um melhor acompanhamento dos processos 
e uma melhor distribuição das atividades dentro do fluxo de trabalho. É válido 
ressaltar que essas mudanças aconteceram recentemente, e isso poderá então, 
gerar novas percepções de resultados em um prazo maior. O segundo fator de 
eficiência a ser a analisado é o envolvimento das pessoas. Percebe-se um novo 
sentido de responsabilidade e coletividade na equipe de trabalho. Esse envolvimento 
foi decisivo, por tornar o processo mais integrado e eficiente. 
 
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho teve por objetivo a realização de um estudo do envolvimento 
das equipes organizacionais no mapeamento de processos. Para sua execução, foi 
utilizado como objeto de pesquisa a Secretaria de Educação à Distância da 
Universidade Federal do Rio Grande - FURG. 

Como resultados desta pesquisa, foi possível analisar, através das respostas 
das entrevistas feitas com os participantes do mapeamento, a importância atribuída 
à participação das pessoas no mapeamento dos processos. A hipótese testada: “O 
nível de integração dos envolvidos na execução de um determinado processo é 
capacitador na melhoria da eficiência.” mostrou-se como real, pois se percebeu a 
importância das pessoas. Ainda, de acordo com os resultados desta pesquisa, será 
oportunizada à secretaria de educação à distância perceber a importância dos seus 
colaboradores no mapeamento e na coordenação do redesenho de processos. 

A limitação deste trabalho está no fato de tratar-se de um estudo de caso, 
tendo resultados específicos apenas para a organização objeto de estudo. Além 
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disso, conforme constatado na pesquisa, não foi possível identificar a base científica 
utilizada para o mapeamento dos processos da secretaria de educação à distância.  

Por último, sugere-se a realização de novas pesquisas em outras unidades de 
organizações públicas que tenham feito o mapeamento de seus processos, para 
permitir uma visão da importância das pessoas em outras organizações. 
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APÊNDICE A 
 

Esse questionário tem por objetivo avaliar  o mapeamento de processos, a 
integração entre os processos e as pessoas e a eficiência no desenvolvimento das 
atividades. 
 

MAPEAMENTO DE PROCESSOS 
1.. O que motivou a criação de uma diretoria específica para a implantação e 
gestão de uma reorganização nos processos na SEaD? Quando cabível ao 
entrevistado. 
2.. A SEaD tem por base, alguma teoria específica para a proposta de 
reorganização nos processos? Qual seria? Quando cabível ao entrevistado. 
3.. O processo de implementação da reorganização nos processos da SEaD 
ocorreu por etapas? Quais foram elas? 
4.. Quais os principais desafios enfrentados por essa diretoria na implantação 
desse processo de reorganização? 
5.. A SEaD passou por algum curso, ou treinamento específico sobre a 



17 

reorganização de processos? 
 
INTEGRAÇÃO: PROCESSOS E PESSOAS 
1.. Quais os núcleos internos que estão dentro da SEaD e que foram envolvidos 
nesse processo de reorganização de processos? 
2.. Houve algum trabalho de sensibilização dentro da SEaD para implantação da 
reorganização de processos? 
3.. As pessoas sentem-se motivadas pela proposta de implantação da 
reorganização de processos? Eles mostram-se receptivos à essas mudanças? 
4.. Dentre as mudanças que já ocorreram, houve considerável envolvimento dos 
servidores com a proposta adotada? 
5.. Os interesse dos servidores pela proposta adotado é positivo, ou os servidores 
demonstraram resistência à essa proposta? 
6.. A SEaD adotou critérios específicos para a escolha das pessoas envolvidas na 
consecução da proposta? Que critérios seriam esses? 
7.. Quais são os núcleos internos que estão envolvidos dentro da SEaD envolvidas 
nesse processo, e quais foram os critérios de escolha dessas unidades? 
 
EFICIÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 
1.. A SEaD obteve os benefícios previamente esperados, ao fazer a reorganização 
de processos? 
2.. O desempenho e a eficiência dos servidores melhorou depois da reorganização 
de processos? Se sim, como você pode descrever essa melhora? 
3.. A adoção da reorganização de processos beneficiou todos os núcleos internos 
da SEaD? De que forma? 
4.. Quais as vantagens que a reorganização de processos trouxe no gerenciamento 
do fluxo de trabalho dentro da SEaD? 
5.. Em sua perspectiva, qual desempenho de eficiência você acredita que há 
através do redesenho de processos e o envolvimento das pessoas? Por que você 
acredita neste desempenho? 
6.. Levando-se em conta as mudanças estabelecidas até o momento é possível 
verificar melhoria na eficiência da gestão da SEaD? 
 


