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A contemporaneidade é marcada pela existência de organizações que vivenciam problemas 
proeminentes: o descontrolado e crescente volume informacional a ser gerenciado, ausência de 
uma gestão efetiva de seus processos de negócio, ausência de uma visão sistêmica de seus 
processos, atividades e fluxos informacionais, o aumento das expectativas dos clientes, ambiente 
de mudanças contínuas e acirramento da competitividade no mercado global. Nessa busca por 
maior eficácia e pelo aumento da aquisição de conhecimento, e consequentemente, pela 
manutenção da competitividade da organização no mercado, são adotadas iniciativas, ferramentas, 
técnicas e metodologias de melhoria dos processos de negócio. O estágio inicial de 
implementação de metodologias de gestão de processos de negócio em instituições de ensino 
motivou a pesquisa, assim como a necessidade de se mapear metodologias BPM para facilitar a 
implementação das mesmas por Instituições de Ensino Superior (IES) públicas. O problema de 
pesquisa busca responder: como está ocorrendo a implementação de metodologias BPM pelas 
IES públicas brasileiras? A desburocratização do serviço público e foco no atendimento das 
demandas do cidadão de forma mais eficiente e eficaz, através das melhorias contínuas de 
processos de negócio, justificam a necessidade do estudo de metodologias BPM no contexto de 
organizações públicas. A presente pesquisa visa mapear a produção científica relacionada à 
implementação de metodologias na gestão de processos pelas IES e, estruturar os resultados de 
forma a situar o leitor no contexto atual do tema. O objetivo da pesquisa é avaliar as metodologias 
de gestão de processos de negócio acadêmicos existentes na literatura, através do método da 
análise de conteúdo. Para tal, foram realizadas buscas no Portal Capes e na Base de Teses e 
Dissertações da Capes e se constatou que existem muitas metodologias de gestão de processos 
de negócio sendo aplicadas no mercado, mas poucas em IES públicas ou privadas. Foram 
mapeadas 14 metodologias BPM aplicadas no contexto de IES públicas brasileiras. A amostra foi 
descrita por meio de uma matriz categorial temática oriunda da Análise de Conteúdo e análises 
entre etapas das diferentes metodologias foram realizadas. Esse estudo de revisão bibliográfica 
visa contribuir de forma teórica para a literatura metodológica da área e, também se espera facilitar 
a atuação profissional na implementação de metodologias BPM. 
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