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RESUMO 

 

As pressões econômicas e sociais sobre as empresas estão exigindo cada vez mais das 

organizações  uma maior capacidade de responder rapidamente às necessidades e requisitos 

das diversas partes interessadas, sejam acionistas, colaboradores, parceiros, comunidade e 

principalmente o Cliente. Há  muito tempo as empresas são organizadas e geridas baseadas 

num modelo funcional, com estruturas verticalizadas correspondentes às funções 

organizacionais, nas quais as pessoas têm a noção da responsabilidade pelos resultados 

limitada ao universo dos seus departamentos.  Essa estruturação não atende mais as 

expectativas e necessidades atuais do mercado, pois agrega pouco valor às novas relações 

exigidas pelos clientes. Nesses últimos vinte anos, vem tomando espaço nos meios 

acadêmicos e empresariais, uma nova abordagem para estruturar a gestão das empresas, 

denominada de “orientação a processos”. Uma empresa orientada por processos, possui 

características diferenciadas, a exemplo de equipes trabalhando com processos 

multifuncionais, de forma colaborativa, visão sistêmica, redução dos níveis hierárquicos, 

agilidade nas decisões e foco no cliente. Dentre as metodologias baseadas na abordagem de 

processos a mais recente  é  BPM (Business Process Management), que surgiu no final da 

década passada. BPM aplica métodos e técnicas para planejar, modelar, implantar, monitorar 

e melhorar continuamente os processos, visando alcançar   agilidade operacional, maior 

confiabilidade, redução dos custos, maior capacidade de resposta às mudanças requisitadas 

pelos clientes e, principalmente, alinhamento aos objetivos empresariais. O cerne deste 

trabalho é contribuir com o tema, propondo um modelo para orientar a migração de uma 

organização orientada a funções  para uma organização baseada em processos, usando BPM.   

 

 

Palavras-Chave 

Negócio, Estratégia, Processo, Mapeamento e Modelagem de Processos, BPM - Gestão de 

Processos de Negócio, Orientação a Função, Orientação a Processos. 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 

The social and economic pressures on companies are increasingly demanding organizations to 

swiftly answer the necessities and requirements of diverse interested parties, such as, shareholders, 

collaborates, partners, the community and mainly the Client. For some time companies have based  

their structure and management on a functional model, with vertical structures corresponding to 

organizational function, in which people have a notion of responsibility for results limited to their 

own departments. This structure no longer satisfies the expectations and necessities of the current 

market, as it does not strengthen new relationships demanded by clients. In the last twenty years, a 

new approach labeled “processes orientation” has been gaining acceptance in the academic and 

business arenas. A company orientated by processes, among other characteristics, has differentiated 

features, such as, focusing on the client, teams working on multifunctional processes with a 

collaborative and systematic vision, a reduction in hierarchical levels and decision making agility. 

Among the methodologies based on the processes approach, the most recent is the BPM (Business 

Process Management), which through the application of methods and techniques to plan, model, 

implant, monitor and continually improve processes, aims to achieve, operational agility, greater 

trustworthiness, cost reduction, improved capacity to respond to changes required by clients and, 

mainly, the rationalization of company objectives. The focus of this work is to contribute to the 

theme, proposing a model to orientate the migration of a function based organization to a process 

based organization using BPM.   

 

Key-Words 

Business, strategies, Process, Mapping and Modeling Process, BPM  – Business Process 
Management, Orientation for Function, Orientation for Process. 
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1 Introdução 
Este capítulo contém as informações iniciais sobre essa dissertação, discorrendo sobre o 

contexto atual do ambiente das organizações em relação a gestão de processos, o objetivo a ser 

alcançado e motivação para realizar este trabalho, assim como explicações sobre a estrutura 

deste documento. 

 

1.1 Contextualização  
 

Gradativamente os impactos da globalização e os avanços tecnológicos acirraram a competição 

entre as empresas. As principais características desse ambiente são: economias e mercados 

globais, forte evolução tecnológica, internet diminuindo a distância entre vendedores e 

consumidores, clientes mais exigentes e assediados, dinâmica empresarial exigindo respostas 

mais rápidas dos seus sistemas de informações e  uma valorização das empresas que conseguem  

eficiência no atendimento dos requisitos dos seus clientes, além daqueles relacionados às 

funcionalidades, a exemplo de  prazos, custos, entrega  e assistência pós-entrega, entre outros.  

Nesse contexto, a área de TI tem sido  cada vez mais cobrada para contribuir com soluções que 

tornem as empresas mais ágeis, com menor custo, maior produtividade e  aumento da satisfação 

dos clientes. Muitas foram as contribuições tecnológicas que agregaram valor aos produtos 

propriamente ditos, como também para evoluir o processo de desenvolvimento desses.  

No contexto organizacional, as empresas continuaram estruturadas e geridas baseadas num 

modelo departamental, com estruturas verticalizadas correspondentes às funções 

organizacionais, nas quais as pessoas têm a noção da responsabilidade pelos resultados limitada 

ao universo da sua área funcional.  Isso de certa forma pode ter influenciado o desenvolvimento 

das aplicações de software. As tecnologias dos últimos trinta anos para desenvolvimento de 

soluções de software reforçaram um formato de produção gerador de aplicações baseadas em 

funções ou módulos, com agrupamentos de funcionalidades do negócio, e um grau de 

acoplamento entre essas funções e objetos codificados.  As soluções atuais de software trazem 

muitas partes dos processos codificados, amarrando o sistema, criando dificuldades para as 

mudanças exigidas pela dinâmica dos negócios. 

Em meados da década de noventa, DAVENPORT (1994) e HAMMER (1994) já discutiam 

mudanças na forma de gerir as organizações, de tal forma que houvesse uma maior eficiência na 

gestão. Esses estudos concluíram que uma organização cujo modelo de gestão esteja baseado 

numa abordagem de processos, responderia de forma mais rápida as demandas do competitivo 

ambiente empresarial da atualidade. 
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Nesse período evolutivo da TI e da gestão empresarial, surgiu um conceito para estreitar a  

aproximação dessas  áreas, denominado BPM (Business Process Management).  

BPM em linhas gerais objetiva alcançar agilidade operacional, maior confiabilidade, redução 

dos custos, maior capacidade de resposta às mudanças requisitadas pelos clientes e 

principalmente, alinhamento aos objetivos empresariais. Essa metodologia para realizar gestão 

de processos, trouxe um diferencial em relação a proposta da reengenharia (HAMMER, 1994) e 

outras abordagens, pois introduziu uma gestão efetiva do processo, através de práticas de 

planejamento, medição, monitoramento e melhoria contínua dos processos, com foco naqueles 

com maior impacto na realização do negócio das organizações. Em resumo o BPM chegou com 

a proposta de prover o alinhamento dos processos de negócios com a estratégia, os objetivos e a 

cadeia de valor das organizações.  

 

1.2 Objetivo 
 

Essa dissertação pretende contribuir com uma proposta de modelo para  realizar a migração de 

uma organização estruturada por funções, para uma organização baseada em processos usando 

BPM.  O modelo sugerido traz uma proposta abrangente, apresentada de forma conceitual, ou 

seja, não aprofunda as recomendações sobre “como fazer” e sim “o que fazer”, dada a 

complexidade do tema e os diferentes estágios de maturidade das organizações em relação à 

gestão de processos.  

A gestão de processos, como tema da abordagem administrativa não é novidade, pois várias 

foram as propostas que apareceram nesses últimos quinze anos, dentre as quais destacamos: 

• APE - Aperfeiçoamento de Processos Empresariais, HARRINGTON (1993), cuja 

orientação básica era conduzir os processos empresarias para serem eficientes e adaptáveis;  

• Reengenharia, DAVENPORT (1994) e HAMMER (1994), que pregava uma forma mais 

radical de abordar processos e gerar as mudanças na organização; e  

• NBR ISO 9001:2000, que  recuperou o conceito de melhoria contínua, além de enfatizar a 

adoção de processos e práticas voltadas para a melhoria da gestão com foco no cliente.  

 

Por ser um tema relativamente novo, que surgiu em meados do final da última década, BPM não 

dispõe ainda de um vasto histórico de experiências que disponibilize uma base significativa de 

pesquisas e acervo bibliográficos, embora seja crescente o interesse das empresas por esse tema. 

Foram encontrados alguns livros, artigos, blog´s, sites, todos citados no capítulo de referência 

desse trabalho, e observa-se que a maioria ora evidencia mais aspectos tecnológicos, ora mais 
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aspectos de negócios e processos, ressaltando muito pouco ou quase nada sobre os aspectos e 

impactos relacionados às pessoas e os impactos na estrutura organizacional.  

Sendo assim, a motivação básica é preencher essa lacuna propondo um modelo para orientar a 

migração de uma organização orientada a funções para uma organização baseada em processos, 

através de BPM, com uma visão de alto nível, de forma a contemplar num mesmo patamar de 

importância, aspectos relacionados a pessoas, processos, questões organizacionais e 

tecnológicas.  

O modelo proposto leva em consideração além das técnicas e ferramentas de BPM, conceitos 

e/ou orientações do Guia PMBOK (2004), Balanced Scorecard – KAPLAN e NORTON (1997) 

e NBR ISO 9001:2000 - ABNT (2000). Vale ressaltar também, que neste trabalho não 

enfatizamos a discussão entre gestão de processos e gestão por processos, pois o modelo 

proposto orienta a implantação gradativa da gestão de processos, que uma vez consolidada e 

disseminada conduzirá a organização para a gestão por processos.  

 

 
1.3 Organização da Dissertação 
 

Além desta Introdução (capítulo 1), esta dissertação possui mais quatro capítulos os quais 

abordam os seguintes temas: 

 

Capítulo 2 - Gestão de Processos de Negócios – Conceitos Básicos 

Contém definições e conceitos sobre os principais termos usados neste trabalho, visando a 

compreensão dos aspectos ou interpretação do conteúdo. Esses conceitos estão organizados em 

quatro grupos que procuram reunir termos relacionados a uma mesma categoria, cujos temas 

são: Negócios versus Processos, Gestão de Processos de Negócios, Tecnologia da Informação e 

Modelos de Referência. 

 

Capítulo 3 – Pesquisa sobre BPM 

Apresenta a pesquisa realizada com profissionais e usuários de BPM, sobre aspectos relevantes 

e ainda pouco conhecidos. Traz informações sobre objetivo da pesquisa, amostra, metodologia e 

resultado da pesquisa, com análises e comentários sobre cada item. 
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Capítulo 4 – Modelo para Migração de um Ambiente Baseado em Funções para um 

Ambiente Orientado a Processos 

Este capítulo contém o modelo proposto que é o cerne dessa dissertação. Além de Seções sobre 

considerações básicas e a representação gráfica da proposta, consta o detalhamento de cada um 

dos componentes do modelo de migração sugerido. 

 

Capítulo 5 - Conclusões 

No capítulo final, constam as contribuições pretendidas com este trabalho, assim como 

recomendações para trabalhos futuros, em especial a proposta de testar o modelo F2P numa 

experiência prática. 
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2 Gestão de Processos de Negócios – Conceitos Básicos 
Neste capítulo abordamos os principais conceitos usados nesta dissertação, visando organizar 

uma base de conhecimentos para apoiar o entendimento sobre a proposta deste trabalho. 

Agrupamos esses conceitos em quatro grupos: Negócios versus Processos, Business Process 

Management - BPM, Tecnologia da Informação e Modelos de Referência. 

 

2.1 Negócios versus Processos 
Em qualquer literatura  sobre BPM - Business Process Management, fatalmente surgirão termos 

relacionados a negócios e a processos que precisam estar suficientemente esclarecidos quanto ao 

seu significado. Neste subitem citamos aqueles que consideramos relevantes para esse 

entendimento. 

 

a) Negócio 
Desde os primórdios da humanidade “negócios” são criados pelos homens para  gerar 

produtos e/ou serviços a serem disponibilizados ao mercado. Negócio é um empreendimento 

idealizado e realizado por uma ou mais pessoas com objetivos econômicos. TRIGO (2008), 

destaca “Além da motivação, do desejo e do talento do empreendedor, iniciar e gerir um 

negócio requer um planejamento e uma pesquisa muito cuidadosos. Na seqüência do 

processo de empreendedorismo, depois de termos identificado a oportunidade que 

pretendemos explorar, ancorada numa necessidade duradoura de clientes, temos agora de 

tornar essa oportunidade numa atividade economicamente rentável através do novo produto, 

serviço ou processo que melhor a capitaliza”. Um negócio ao ser realizado, procura explorar 

uma necessidade do mercado  que remunere o capital aplicado pelos investidores. O negócio 

é avaliado pela sua capacidade em atender os requisitos das partes interessadas, em especial 

seus clientes.  

 

b) Estratégia 

O conceito de estratégia é muito usado nas áreas militar e empresarial. De um modo geral, 

estratégia é a definição de macro objetivos, também chamados de objetivos estratégicos ou 

linhas de ação estabelecidas no planejamento de mais alto nível das organizações, visando a 

realização do negócio.   
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Os objetivos da estratégia, segundo MINTZBERG (2000), são “fixar a direção das ações 

planejadas e focar o esforço do grupo que assume o papel de agente de mudanças. É um 

elemento que provê consistência e aumenta a coerência das ações e intervenções”.  

Numa organização a estratégia é discutida e enunciada com base na missão, visão de futuro e 

objetivos definidos pela alta gestão. A estratégia traz a definição clara da macro orientação 

sobre os meios que conduzirão o esforço organizacional  para cumprir  a missão e realizar a  

visão e objetivos planejados. A estratégia afeta diretamente os processos primários, aqueles 

relacionados às atividades integrantes da  cadeia de valor da organização. 

A estratégia pode ser vista como as ações para alcançar a vantagem competitiva que 

aumentem a competitividade da empresa no mercado, buscando diferenciais mercadológicos 

que melhorem o posicionamento da empresa em relação aos concorrentes. 

 

c) Cadeia de Valor 

A cadeia de valor designa uma série de atividades relacionadas e desenvolvidas pela empresa 

a fim de satisfazer as necessidades dos clientes, desde as relações com os fornecedores e 

ciclos de produção e venda até a fase da distribuição para o consumidor final. MOURA 

(2006), considera que ganha vantagem competitiva a empresa que conseguir executar essas 

atividades da forma mais barata ou melhor que a concorrência. 

O correto gerenciamento de uma cadeia de valor pode se tornar um diferencial competitivo, 

na medida em que colabora para a melhoria da rentabilidade do empreendimento, por meio 

da identificação e eliminação de atividades que não adicionam valor ao produto. Assim 

sendo, trabalhar uma estratégia de produção considerando como parâmetro a cadeia de valor 

pode se configurar na diferença entre o sucesso e o fracasso de um empreendimento.  

Relativamente à cadeia de valor, PORTER (1985)  divide esta em dois grupos, as atividades 

primárias e as atividades de apoio. 

• Atividades primárias: são as que estão envolvidas diretamente com a criação física de 

produtos ou serviços e a sua venda e transferência para o cliente, assim como o serviço pós-

venda. Existem cinco categorias de atividades primárias: logística de entrada, operações, 

logística de saída, marketing e vendas e serviço.  

• Atividades de apoio: são as que contribuem para a execução das atividades primárias, 

ou seja: aprovisionamento, desenvolvimento tecnológico, gestão de recursos humanos e 

infra-estruturas da empresa.  
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d) Processo 

A NBR ISO 9000:2000 define processo como “um conjunto de atividades inter-relacionadas 

ou interativas, que transformam entradas em saídas”.  Trata-se de uma definição simples, 

porém objetiva e suficiente. HARRINGTON (1993) define processo como “uma série de 

atividades que recebe um insumo, agrega-lhe valor e produz um produto ou uma saída”. 

Vários especialistas ou estudiosos definiram processo, porém em linhas gerais as definições 

consideram que processo existe a partir da entrada de insumos, que podem ser materiais ou 

informações, que são manuseados ou tratados através de atividades que gerarão resultados, 

podendo ser produtos, serviços ou novas informações. Um processo pode ser realizado 

apenas em uma única área da empresa ou extrapolar a visão departamental, e pode também, 

transcender a fronteira da organização, integrando as competências e criando uma cadeia de 

colaboração com parceiros e até concorrentes. 

GONÇALVES (2000) categoriza os processos em três grupos básicos: 

• Primários ou de negócios – relacionados às atividades fins da empresa (desenvolvimento 

do produto,  Vendas, CRM, etc.) 

• Organizacionais ou de Apoio – relacionados às atividades de suporte aos demais 

processos da organização (RH, Compras, Estoque, Qualidade, etc.) 

• Gestão – relacionados à governança da empresa (planejamento, monitoramento, medição 

e melhoria de resultados). 

 

e) Mapeamento e Modelagem de Processos 

Não é raro encontrar textos em que  a modelagem algumas vezes é citada como sinônimo de 

mapeamento. Entretanto, vale destacar, que o mapeamento de processos está mais 

relacionado ao diagnóstico da situação atual, que pode ser apresentada através de 

representação gráfica ou de forma descritiva. O mapeamento também é chamado de  

“modelagem do estado atual” ou “modelagem As Is”. CRUZ (2008) destaca, “Várias 

referências importantes, como Davenport (1994), Harrington, Esseling & Nimwegen (1997), 

Smith & Fingar (2003), Jeston & Nelis (2006), concordam que o primeiro passo em qualquer 

projeto BPM (exceto, evidentemente, em caso de processo novo) é entender o processo 

existente e identificar suas falhas ou, no jargão dos especialistas, fazer a modelagem As Is”.  

Quanto ao termo “modelagem”, também chamada de  “modelagem do estado futuro” ou de 

“modelagem To Be”,  refere-se a construção da versão inicial do processo ou da nova versão 

contemplando a solução dos problemas e  atendimento dos objetivos definidos para o 

processo.  
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f) Regras de Negócios 

São definições e restrições relacionadas à operação do negócio. As Regras de Negócios, 

também  denominadas de Business Rules, contém a orientação necessária para a definição 

dos processos e procedimentos operacionais que realizarão os objetivos. Por exemplo, uma 

regra de negócio numa instituição de crédito bancário pode definir que as operações acima 

de R$ 1.000.000,00 têm que ser aprovadas num Comitê de Crédito. 

 

g) Processos de Negócios 

Ter a camada de processos alinhando os recursos disponíveis e esforço organizacional aos 

objetivos da empresa, é uma das variáveis que influencia o êxito de um negócio. Os diversos 

processos sejam gerando produtos ou serviços finais, ou colaborando com parceiros e 

fornecedores, ou ainda coordenando as tarefas dos colaboradores, devem conduzir todos os 

esforços  para realizar o negócio.  

Nesse contexto, todos os processos são relevantes, mas existem aqueles que são mais 

sensíveis às mudanças nas estratégias de negócios da organização, os chamados processos de 

negócios. Esses estão diretamente ligados à geração da cadeia de valor das organizações, a 

exemplo de processos relacionados às vendas, criação de novos produtos, atendimento a 

clientes, compra de matéria-prima, negociação com parceiros, desenvolvimento de um novo 

mercado, entre outros. 

 

h) Gestão de Processos 

Segundo RUMMLER e BRACHE (1994), a gestão de processos é “um conjunto de técnicas 

para garantir que processos-chave sejam monitorados e aperfeiçoados constantemente.” 

JÚNIOR (2007), diz que gestão de processos “é a habilidade de se obter total visibilidade e 

controle de ponta-a-ponta sobre todas as etapas de uma transação que viaje por múltiplas 

aplicações, interaja com diversas pessoas, em uma ou mais companhias.”  Ainda para  

JÚNIOR (2007), a solução de gestão de processos é realizada através de quatros macro 

atividades fundamentais: modelagem, integração, monitoramento e otimização.  

A Modelagem consiste na definição e representação gráfica do processo, que deve 

contemplar todos os componentes relevantes, a exemplo de regras de negócios, macro-

processos, sub-processos, processos, tratamento de exceções e tratamento de erros.  
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A Integração, representa a conexão entre os componentes do processo, para a troca de 

informações necessária ao atingimento do seu objetivo. Para pessoas, representa por exemplo 

a utilização de um portal para a interação e o cumprimento do seu papel dentro do processo.  

O Monitoramento significa a utilização de um instrumento, por exemplo, um monitor que 

permita a visualização gráfica dos processos em atividades, suas várias instâncias e 

atividades já executadas e como elas foram executadas.  

A Otimização é a capacidade de analisar, os processos ativos, evidenciando seus pontos 

fracos e oferecendo instrumentos para a sua melhoria.  

PINTO (2008), diz “em resumo, nas organizações que adotam a orientação por processo, há 

maior flexibilidade, a estrutura organizacional tende a ser menos vertical (menor número de 

níveis e instâncias), e o trabalho é organizado em torno dos processos e das equipes que os 

executam. As pessoas constituem equipes de múltiplas competências, que trabalham em 

conjunto e têm autonomia de decisão em relação aos seus trabalhos, possibilitando alcançar 

resultados com maior eficiência.” 

 

i) Empresa Orientada por Função (OPF) versus Empresa Orientada por Processos (OPP) 

Numa organização OPF os processos são estruturadas de tal forma que cada área funcional 

executa e visualiza apenas as atividades sob a sua responsabilidade, conforme definido na 

estrutura organizacional da empresa. Na empresa  OPP, os processos são definidos e 

executados de forma horizontal, numa visão além dos limites setoriais e algumas situações 

além das fronteiras da empresa. BALDAM et al (2007), diz que na visão de processos “as 

tarefas não são definidas exclusivamente em função dos departamentos da organização”. DE 

SORDI (2008), destaca que “Na organização funcional, as pessoas são distribuídas por 

departamentos funcionais que se responsabilizam pelas tarefas daquele setor. Na organização 

gerida por processos, as pessoas fazem parte de uma equipe responsável pelas tarefas de um 

processo multifuncional”. DE SORDI (2008), conclui dizendo que “Na organização 

funcional, as pessoas são agrupadas em equipes com papéis bem delimitados, em que todos 

têm o mesmo conjunto de atividades a serem realizadas. Na abordagem administrativa da 

gestão por processos, as equipes de trabalho são formadas por profissionais de diferentes 

perfis e habilidades, em que cada um desempenha um papel e atividades diferentes, porém 

complementares”. Entretanto vale registrar que dificilmente ao adotar uma gestão por 

processos as áreas funcionais sejam extintas. Segundo BALDAM (2007) et al, “a quantidade 

de departamentos pode diminuir, alterar as responsabilidades, descentralizar, usar uma 



 

20 
 

estrutura matricial, etc., mas isso não leva necessariamente à extinção por completo da 

estrutura hierárquica na forma de organogramas como estamos habituados”. 

Para ilustrar as diferenças entre as duas abordagens apresentamos a seguir a Tabela 01, que 

mostra as principais características de organizações com diferentes visões em relação a 

processos. 

 

Tabela 01 - Principais diferenças entre a gestão funcional  e gestão por processos.  
     Fonte: Livro DE SORDI (2008) 
 

Características 
analisadas 

Gestão funcional Gestão por processos 

Alocação de 
pessoas 

Agrupados junto aos seus pares 
em áreas funcionais 

Times de processos envolvendo 
diferentes perfis e habilidades 

Autonomia 
operacional 

Tarefas executadas sob rígida 
supervisão hierárquica 

Fortalece a individualidade 
dando autoridade para tomada de 
decisões 

Avaliação de 
desempenho 

Centrada no desempenho 
funcional do individuo 

Centrada nos resultados do 
processo de negócio 

Cadeia de comando Forte supervisão de níveis 
hierárquicos superpostos 

Fundamentada na negociação e 
colaboração 

Capacitação dos 
indivíduos 

Voltada ao ajuste da função que 
desempenham / especialização 

Dirigido às múltiplas 
competências da 
multifuncionalidade requerida 

Escala de valores da 
organização 

Metas exclusivas de áreas geram 
desconfiança e competição entre 
as áreas 

Comunicação e transparência no 
trabalho gerando clima de 
colaboração mútua 

Estrutura 
organizacional 

Estrutura hierárquica, 
departamentalização / vertical 

Fundamentada em equipes de 
processos / horizontal 

Medidas de 
desempenho 

Foco no desempenho de 
trabalhos fragmentados das áreas 
funcionais 

Visão integrada do processo de 
forma a manter uma linha de 
agregação constante de valor 

Natureza do 
trabalho 

Repetitivo e com escopo 
bastante restrito / mecanicista 

Bastante diversificado, voltado 
ao conhecimento / evolutivo-
adaptativo 

Organização do 
trabalho 

Em procedimentos de áreas 
funcionais / mais linear 

Por meio de processos 
multifuncionais / mais sistêmico 

Relacionamento 
externo 

Pouco direcionado, maior 
concentração no âmbito interno 

Forte incentivo por meio de 
processos colaborativos de 
parcerias 

Utilização da 
tecnologia 

Sistemas de informação com 
foco em áreas funcionais 

Integração e orquestração dos  
sistemas de informação 
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2.2 Gestão de Processos de Negócios 
 

a) BPM (Business Process Managment) 

Segundo a Wikipedia (www.wikipedia.com), consultada em outubro de 2008, “o BPM é um 

conceito que une gestão de negócio e tecnologia da informação voltada à melhoria dos 

processos de négocio das organizações através do uso de métodos, técnicas e ferramentas 

para modelar, publicar, controlar e analisar processos operacionais envolvendo humanos, 

aplicações, documentos e outras fontes de informação”. 

BPM pode ser visto como uma metodologia para gerenciamento sistemático dos processos, 

focado no cliente, objetivando medição e melhoria dos processos de negócios da organização 

por meio de equipes e processos multifuncionais.  

CRUZ (2008) ressalta que, “BPM, não é “uma coisa” só, mas um conjunto de múltiplos 

elementos, conceitos e metodologias que existem há algum tempo com a finalidade de tratar 

de forma holística, processos de negócio”. Em uma definição mais elaborada, CRUZ (2008) 

define BPM como “um conjunto formado por metodologias e tecnologias cujo objetivo é 

possibilitar que processos de negócios integrem, lógica e cronologicamente, clientes, 

fornecedores, parceiros, influenciadores, funcionários e todo e qualquer elemento com que 

eles possam, queiram ou tenham que interagir, dando à organização visão completa e 

essencialmente integrada do ambiente interno e externo das suas operações e das atuações de 

cada participante em todos os processos de negócio”.   

A Figura 01, a seguir, é uma representação gráfica do ciclo de vida de BPM. 

 

Figura 01 – Ciclo de Business Process Management – BPM 
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Ao adotar BPM, a empresa muda a visão tradicional verticalizada, baseada em silos 

funcionais e implanta uma gestão com foco na abordagem de processos, integrando o 

esforço organizacional além das áreas funcionais, e em alguns casos extrapolando inclusive o 

universo da própria empresa para incluir a cadeia de relacionamentos com clientes e 

parceiros. BALDAM et al (2007), diz “na abordagem de processos, ao decidir o que precisa 

ser feito, primeiramente têm-se em mente as atividades que agregarão valor para a 

organização sem se preocupar inicialmente em saber qual o departamento que as executará.” 

BALDAM et al (2007) destaca também uma citação de SMITH & FINGAR (2003) sobre 

Gerenciamento de  Processos de Negócios, “a habilidade para mudar o processo passa a ser 

mais relevante que a habilidade para criá-lo, pois ela gera as condições para que toda a 

cadeia de valor possa ser monitorada, continuamente melhorada e otimizada. Com o BPM, a 

transformação das organizações deixa de ser uma arte imprecisa e de resultados 

imprevisíveis, tornando-se uma disciplina administrativa e de engenharia, com indicadores 

predefinidos, mas alteráveis”. 

Em resumo, as discussões sobre gestão de processos nessa última década evoluíram bastante, 

especialmente após a adoção do conceito de BPM. Paralelamente nesse período, a área de TI 

contribuiu com  ferramentas que proporcionaram uma maior efetividade da gestão de 

processos, como o SOAP (Simple Object Access Protocol)  criado em 1998, que facilitou a 

interoperabilidade entre tecnologias diferentes. Essa tecnologia induziu a mudança do foco 

de objeto (componente da tecnologia OO) para serviços, o que resultou na criação do 

conceito de Web Services. A partir daí outras tecnologias e conceitos foram sendo criados, a 

exemplo de BPEL (Business Process Execution Language) e SOA (Service Oriented 

Architeture). Através desses avanços tecnológicos, está sendo possível colocar em prática as 

propostas de gestão de processos, em especial aquelas baseadas em Business Process 

Management - BPM.   

 

b) BPMN (Business Process Modeling Notation) 

O BPMN (http://www.bpmn.org) é um padrão para modelagem de processos, criado 

inicialmente pelo BPMI.org (Business Process Management Initiative), em agosto de 2003, 

com o objetivo de ser um padrão de comunicação entre os profissionais que projetam, 

operam e gerenciam processos de negócios. Em  2005 esse padrão foi incorporado pela 

OMG (Object Management Group) após a fusão entre estas entidades.  

BPMN é um padrão bastante aceito e difundido entre os profissionais que adotaram  BPM. 

Uma das principais razões dessa aceitação, é porque BPMN possui uma notação de fácil 



 

23 
 

entendimento, permitindo que um modelo de processos seja elaborado ou assimilado pelos 

envolvidos, reduzindo a distância existente entre eles. Uma outra razão é que BPMN é 

dotado de uma série de recursos que tornam possível a modelagem de processos simples ou 

extremamente complexos.  

REIS (2007) comenta em artigo recente “uma analogia com orientação a objetos, o BPMN 

equivale ao UML, que define elementos gráficos para representar objetos e classes. Por um 

lado, da mesma forma que a UML, o BPMN não define formatos de armazenamento, nem 

elementos programáticos relacionados à implementação, como por exemplo, as rotinas. Por 

outro lado, permite a especificação dos fluxos num nível de detalhamento próximo da 

complexidade de um ambiente real”. Ainda segundo REIS (2007), “o BPMN é formado por 

um ou mais BPD´s (Business Process Diagram), ou seja, o desenho de uma parte ou visão de 

um processo, que normalmente pode ser mapeado para um formato de execução, como o 

BPEL (Business Process Execution Language) ou BPML (Business Process Modeling 

Language)”.  

 

A Seção 4.5.6.4.– Outras Tecnologias com Impacto Direto sobre BPM, contém informações 

adicionais sobre a utilização de BPMN. 

 

2.3 Tecnologia da Informação  
Neste subitem esclarecemos o significado dos principais recursos tecnológicos que aparecem na 

literatura de Business Process Management – BPM.  

 
a) Workflow 

É um conjunto de tarefas organizadas para realizar um processo. Essas tarefas podem ser 

executadas por softwares e/ou por pessoas, obedecendo a uma ordem de execução e 

sincronização, condições para início  das tarefas, além do fluxo de informações.    Segundo o 

modelo de referência da Workflow Management Coalition (COA), "Workflow é a 

automação de um processo de negócios, por inteiro ou uma parte, durante o qual 

documentos, informações e tarefas são passadas de um participante para outro, respeitando 

um conjunto de regras procedurais."  

 
b) BPMS (Business Process Management System) 

BPMS é uma categoria de software usado para apoiar a implantação e execução dos 

processos sob a ótica de BPM. Permite o mapeamento dos processos ponta-a-ponta, desenho 

dos fluxos e formulários eletrônicos, regras de negócio, execução e monitoramento em 
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tempo real das atividades através de métricas preestabelecidas e alertas para a gestão. BPMS 

pode ser implantado numa organização interagindo com aplicações (software) existentes ou 

independente dessas.  

PEREIRA (2007) cita “as aplicações de negócio desenvolvidas hoje, incluindo ERP, CRM e 

SCM são baseadas em funções e módulos, com integração operacional entre si, mas sem a 

visão do processo ponta-a-ponta. Nesses casos o potencial de ganho com BPMS é 

significativo.”  

Essa ferramenta forma uma camada de alto nível que orienta a execução do processo 

integrando aplicações e/ou tarefas manuais. Vamos supor, de forma simplificada, que o 

processo de seleção de pessoal em uma empresa seja composto de atividades manuais, como 

receber currículos, cadastrá-los em um sistema de RH e realizar entrevistas, e de outras 

atividades executadas pelo software, como fazer a triagem automática e gerar uma lista com 

os melhores classificados. Ao usar BPMS, todas as atividades do processo serão 

configuradas nessa ferramenta, permitindo que a execução e o controle sejam realizados de 

acordo com as regras e parâmetros definidos. Isso elimina a duplicidade de esforço e os 

retrabalhos, além de permitir o monitoramento do tempo de execução das atividades,  

levando a uma maior agilidade operacional e alinhamento com os objetivos e padrões.  

Segundo PEREIRA (2007), “BPMS é uma tecnologia que permite a automação da gestão 

por processos, de maneira incremental e auxilia na criação de uma SOA à medida que 

resultados práticos são obtidos em curto prazo”. A Seção 4.5.6.2 – BPMS (Business Process 

Management System), contém informações adicionais sobre essa ferramenta. 

 

c) Serviços 

São componentes de software que realizam rotinas padrões que podem ser utilizadas em 

diversas aplicações, como exemplos: armazenamento de documento, cálculo de IR,  cálculo 

de dígito de CPF, cálculo de prestações, entre outros. Segundo RAISCH (2007) “serviços 

são rotinas e lógicas de negócios geralmente embutidas nos aplicativos tradicionais já em uso 

e que sustentam as principais funções do negócio. Uma abordagem baseada em serviços 

conduz a  uma solução mais próxima dos processos de negócio”. YUNG (2007), diz que 

“serviços são componentes autônomos, autodescritos, gerenciáveis, publicáveis e 

localizáveis”. O autor descreve para cada característica: Autônomos porque possuem baixo 

acoplamento, podendo ser substituídos ou mesmo retirados de um workflow, sem que seja 

necessário retrabalhar o restante dos componentes ou  workflow, assim como pode fazer 

parte de mais de um processo, ou seja,  reutilizado. Auto-descrito, porque deve existir um 
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documento associado que descreva as informações relevantes desse serviço, como 

funcionalidades, nome, parâmetros de entrada e dados de saída. Gerenciáveis, para que 

possam ser controlados por um sistema externo de gerência de processos de negócios, por 

exemplo, em uma solução SOA, onde pode existir um mecanismo de controle para traduzir a 

seqüência de execução modelada pelo BPM;  Publicáveis e localizáveis são características 

de ordem operacional, pois serviços não precisam ser previamente conhecidos por parte dos 

clientes. Cada serviço estará indexado em um catálogo à disposição de clientes ou alguma 

ferramenta BPMS. A figura 2 na página seguinte, apresenta graficamente a relação entre 

processos versus serviço. 

 

 

Figura 02 – Processos versus Serviços 

 

d) SOA (Service Oriented Architecture) 

É uma arquitetura orientada a serviços e não uma tecnologia em si, pois traz um conjunto de 

princípios e metodologias para desenhar e desenvolver “serviços” de software que possam 

ser distribuídos e geridos através da rede da organização ou da web. É um novo conceito, 

criado pela TI com o objetivo básico de construir sistemas mais flexíveis, fáceis de manter e 

evoluir, acelerando a automação dos processos. Usando SOA os processos modelados usarão 

unidades de serviços numa lógica ordenada de execução para realizar um resultado esperado 

pelo negócio.  
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Conceitualmente através de uma  SOA, aplicativos ou rotinas são encapsuladas em forma de 

serviços e disponibilizados em um rede interna (intranet) ou internet, comunicando-se 

através de protocolos de comunicação de padrões abertos.  Os serviços ficam à disposição 

dos interessados e estes os utilizam de acordo com as necessidades para compor a solução 

desejada. O uso da arquitetura SOA não está preso a uma tecnologia, segundo ERL (2008) 

“SOA e Computação Orientada a Serviços (Service Oriented Computing) representam 

abordagens para computação distribuida que são baseadas em um princípio chamado 

orientação para serviços, podendo ser  implementada em qualquer plataforma, incluindo 

além  de Web Services, Java, .Net e CORBA1” .  A etapa inicial para adoção de uma 

arquitetura SOA é a identificação e criação de potenciais serviços. Maiores detalhes dessa 

ferramenta no subitem c) da Seção 4.5.6.4 – Outras Tecnologias com Impacto Direto sobre 

BPM. 

 

e) Web Services 

É uma solução tecnológica utilizada na integração de sistemas e na comunicação entre 

aplicações diferentes. Um Web Service é uma aplicação lógica, programável, acessível, que 

usa protocolos padrões da internet, voltados para integrar aplicações, permitindo que 

sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes tornem-se compatíveis. Para as empresas, 

os Web services podem trazer agilidade para os processos, por exemplo aumentando a 

eficiência na comunicação entre cadeias de produção ou de logística. Toda e qualquer 

comunicação entre sistemas passa a ser dinâmica e principalmente segura, pois não há 

intervenção humana. Maiores detalhes dessa ferramenta no subitem b) da Seção 4.5.6.4 – 

Outras Tecnologias com Impacto Direto sobre BPM. 

 

f) XML (Extended Markup Language) 

É uma linguagem padronizada para a construção de documentos eletrônicos com formato 

simples, textual, estruturado, flexível a mudanças e portável em diversas plataformas 

tecnológicas, que tem como objetivo principal descrever informações. XML permite que 

num mesmo documento se apresentem dados e suas respectivas definições, o que facilita a 

                                                           
1 Segundo a Wikipedia, CORBA (abreviado de Common Object Request Broker Architecture) é a arquitetura padrão criada pelo Object 
Management Group para estabelecer e simplificar a troca de dados entre sistemas distribuídos heterogêneos. Em face da diversidade de 
hardware e software que encontramos atualmente, a CORBA atua de modo que os objetos (componentes dos softwares) possam se 
comunicar de forma transparente ao usuário, mesmo que para isso seja necessário interoperar com outro software, em outro sistema 
operacional e em outra ferramenta de desenvolvimento.   
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interpretação de seu conteúdo, por outra pessoa ou outro software aplicativo, o que dispensa 

análise de documentos de referência.  

Através do XML, portanto, é possível estabelecer documentos padrões para troca de 

informações entre sistemas de processamento, tais como transações de comércio eletrônico, 

requisições de cadeias de suprimentos e mais especificamente a este tema, informações 

relativas a processos de negócio ou fluxos de trabalho, entre outras aplicações. 

 

g) BPEL (Business Process Execution Language) 

Em agosto de 2002, IBM, Microsoft e BEA criaram o BPEL, baseado nas características do 

WSFL (Web Service Flow Language) da IBM e do XLANG da Microsoft. Em 2003, 

submeteram-no ao OASIS (Organization, for the Advancement of Structured  Information 

Standerd), para torná-lo um padrão aberto para orquestração de serviços em Web Services. É 

uma linguagem de execução de processos, escrita em XML em uma ferramenta gráfica, que 

tem como proposta orquestrar os serviços em seqüência, substituindo o código contido nas 

aplicações tradicionais relativos a esse sequenciamento. REIS (2007) , comenta “os engines 

BPEL funcionam como interpretadores de códigos XML, que executam atividades com se 

fosse um programa, mas de manutenção facilitada, já que apenas esses XML são afetados 

nesta atividade”. Maiores detalhes dessa ferramenta na Seção 4.5.6.4 – Outras Tecnologias 

com Impacto Direto sobre BPM. 

 

h) BAM (Business Activity Monitoring) 

BAM é um conceito que apareceu no contexto de BPM para apoiar a realização de uma das 

atividades diferenciadas dessa metodologia. Trata-se do monitoramento das atividades de 

negócios paulatinamente à sua execução, acessando dados dos bancos transacionais, web 

services, mensagens, entre outras fontes. Segundo BALDAM et al (2007), ao adotar BPM e 

usar essa ferramenta “as empresas são capazes de monitorar seus processos empresariais, 

identificando as falhas e exceções, tudo em tempo real”. Ainda segundo esses autores “Além 

desses aspectos, o BAM permite o rastreamento da execução dos processos e quando eles 

obtiverem sucesso ou falharem, permite a construção de registros valiosos sobre o 

comportamento que pode conduzi-lo a uma melhoria global, bem como prover uma 

administração das transações de negócios e redução de riscos”. Através dessa ferramenta os 

gestores poderão ter informações sobre volume (ex.número de transações), velocidade 

(ex.tempo de execução), erros e controle sobre condições especiais em relação as transações 

executadas pelos processos de negócios (ex.operações com valor acima de um limite). 
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i) ESB  

ESB significa Enterprise Service Bus ou “barramento de serviços corporativos”. Nas 

empresas geralmente existem muitos softwares e esses quase sempre usam plataformas 

tecnológicas diferentes, a exemplo de Java, Visual Basic,  Cobol, entre outros. Para agilizar 

as diversas transações exigidas para realizar o  negócio da empresa é necessário integrar a 

maioria das aplicações. Um ESB permite que você possa integrar essas diferentes aplicações 

de uma maneira fácil e rápida, usando uma única interface, independentemente de quem é o 

destino. O  papel do ESB  é servir de interface entre essas aplicações quando necessário 

executar alguns processos, consultas, entre outras. Em outras palavras, se um sistema que 

utiliza Java precisar se comunicar com outro sistema  feito em Cobol ou .NET, essa 

comunicação é feita através do ESB. Em resumo, ESB é  uma abstração dessa interconexão 

de sistemas que usam tecnologias diferentes. A maneira mais comum de se implementar um 

ESB hoje é através de Web Services, mas isso não é regra, existem outras formas de se 

realizar a mesma atividade. 

 

2.4 Modelos de Referência 
 

Neste subitem consta um breve resumo dos cinco modelos de referência dos quais foram 

extraídos alguns fundamentos para compor o modelo F2P. 

 

a) NBR ISO 9001:2000 

A família ISO 9000, série de normas internacionais para gestão e garantia da qualidade, foi 

adotada no Brasil pela ABNT com o nome de NBR ISO 9000 (www.iso.org) e é formada 

pelas normas: 

- NBR ISO 9000:2005 – Sistema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e vocabulário; 

- NBR ISO 9001:2000 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos. Já existe uma versão 

2008 ainda não liberada pela ABNT; e 

- NBR ISO 9004:2000 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Diretrizes para Melhoria de 

Desempenho. 

- NBR ISO 19011 – Diretrizes para Auditoria de Sistemas de Gestão da Qualidade e 

Ambiental. 

Dentre essas a NBR ISO 9001:2000 é a norma certificadora, mas pode ser usada pela 

organização para auxiliar a estruturação do seu sistema de gestão.  Segundo define a própria 
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norma “Todos os requisitos desta norma são genéricos e se pretende que sejam aplicáveis a 

todas as organizações, sem levar em conta o tipo, tamanho e o produto fornecido”. Após a 

realização de auditoria externa, o selo de qualidade é atribuído, por instituição certificadora 

credenciada, desde que tenha sido constatado que a organização avaliada, definiu, implantou 

e está usando um Sistema de Gestão da Qualidade que atende os requisitos da norma, 

ressaltando que o foco dessa certificação não são os produtos e sim o Sistema de Gestão da 

Qualidade em funcionamento na organização. 

Para conduzir a organização para a melhoria do seu desempenho, a NBR ISO 9000 define 

oito princípios básicos a serem seguidos pela organização: Foco no cliente, Liderança, 

Envolvimento das pessoas; Abordagem de processo, Abordagem do sistema de gestão, 

Melhoria contínua, Tomada de decisão baseada em fatos e benefícios mútuos nas relações 

com fornecedores. 

Em relação à abordagem de processos, NBR ISO 9000:2005, destaca: “Para uma 

organização funcionar de maneira eficaz, ela tem que identificar e gerenciar diversas 

atividades interligadas. Uma atividade que usa recursos e que é gerenciada de forma a 

possibilitar a transformação de entradas em saídas pode ser considerada um processo. 

Freqüentemente a saída de um processo é a entrada para o processo seguinte. A aplicação de 

um sistema de processos em uma organização, junto com a identificação, interações desses 

processos e sua gestão, pode ser considerada como abordagem de processos”.  

Ainda segundo essa norma “Uma vantagem de abordagem de processos é o controle 

contínuo que ela permite sobre a ligação entre os processos individuais dentro do sistema de 

processos, bem como sua combinação e interação”.  

Quando usada em um sistema de gestão da qualidade, essa abordagem enfatiza a importância 

de: 

a) Entendimento e atendimento dos requisitos; 

b) Necessidade de considerar os processos em termos de valor agregado; 

c) Obtenção de resultados de desempenho e eficácia de processos; e 

d) Melhoria contínua de processos baseada em medições objetivas. 

 

b) PMBOK (Project Management Body of Knowledge)  
 

O PMBOK (PMBOK 2004) – (www.pmi.org),  é um Guia do Conjunto de Conhecimentos 

em Gerenciamento de Projetos, que contém as melhores práticas recomendadas pelo PMI 
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(Project Management Institute)2. Segundo o guia PMBOK (2004), seu principal objetivo “é 

identificar o subconjunto do conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos que é 

amplamente reconhecido como boa prática”. O guia contém também explicações sobre 

alguns termos citados na definição do objetivo como: “Identificar” significa fornecer uma 

visão geral, e não uma descrição completa. “Amplamente reconhecido” significa que o 

conhecimento e as práticas descritas são aplicáveis à maioria dos projetos na maior parte do 

tempo, e que existe um consenso geral em relação ao seu valor e sua utilidade. “Boa prática” 

significa que existe acordo geral de que a aplicação correta dessas habilidades, ferramentas e 

técnicas podem aumentar as chances de sucesso em uma ampla série de projetos diferentes. 

Ainda conforme o PMBOK (2004) “uma boa prática não significa que o conhecimento 

descrito deverá ser sempre aplicado uniformemente em todos os projetos; a equipe de 

gerenciamento de projetos é responsável por determinar o que é adequado para um projeto 

específico”. 

 

c) BSC (Balanced ScoreCard) 

Segundo Wikipedia (2008), Balanced Scorecard “é uma metodologia disponível e aceita no 

mercado que foi desenvolvida em 1992, pelos professores da Harvard Business School, 

Robert Kaplan e David Norton. O BSC foi apresentado inicialmente como um modelo de 

avaliação e performance empresarial, porém, a aplicação em empresas proporcionou seu 

desenvolvimento para uma metodologia de gestão estratégica”. Segundo o BSC, as empresas 

definem suas estratégias baseadas em quatro perspectivas com vistas a realizar sua visão de 

futuro e maximizar os resultados. Os objetivos, metas e indicadores são discutidos e 

definidos sobre as perspectivas econômica financeira, clientes, processos internos e 

aprendizado e crescimento. Durante muitos anos as organizações avaliavam seus resultados 

apenas sobre o ponto de vista econômico financeiro. Adotando o BSC as empresas passam a 

considerar a avaliação dos resultados das outras três perspectivas, entendendo que existe uma 

relação de causalidade entre elas. A lógica é que pessoas motivadas, comprometidas e 

competentes, atuando em cima de processos e tecnologias adequadas, tornarão a empresa 

competitiva para conquistar e manter clientes satisfeitos, gerar novos negócios e 

consequentemente realizar os resultados econômicos financeiros. Segundo KAPLAN e 

                                                           
2 PMI - (Project Management Institute) é uma associação sem fins lucrativos, cujo objetivo é difundir 
a gestão de projetos, de forma a promover a ética e profissionalismo no exercício desta atividade, 
com o intuito de ampliar o conhecimento sobre o tema e aperfeiçoar o desempenho de profissionais e 
organizações. 
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NORTON (1997), “o Balanced Scorecard reflete o equilíbrio entre objetivos de curto e longo 

prazo, entre medidas financeiras e não-financeiras, entre indicadores de tendências e 

ocorrências e, ainda, entre as perspectivas interna e externa de desempenho. Este conjunto 

abrangente de medidas serve de base para o sistema de medição e gestão estratégica por 

meio do qual o desempenho organizacional é mensurado de maneira equilibrada sob as 

quatro perspectivas”. 

d) Modelo IDEAL 

O modelo IDEAL (http://www.sei.cmu.edu/ideal/ideal.bridge.html) é uma referência para 

melhoria do processo de software, desenvolvido pelo SEI (Software Engineering Institute), 

que recomenda a execução de etapas estruturadas e lógicas  para se estabelecer um programa 

de melhoria de processos, usando uma abordagem exeqüível e de fácil entendimento.  

A Figura 03, a seguir, contém a representação gráfica do modelo. 

 

 
 

Figura 03 – Representação do Modelo Ideal - site (http://www.sei.cmu.edu/ideal). 

 

O modelo está estruturado segundo as seguintes etapas: 

Iniciação (Iniciating): São identificadas as bases para um programa de melhoria de 

processos, destacando-se as atividades para definição de motivações para as mudanças; 

macro contexto do ambiente; patrocinadores; infra-estrutura necessária; regras gerais e 

responsabilidades. 
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 Diagnóstico (Diagnosing): Nessa etapa deverá ser identificado qual o estágio do objeto de 

estudo analisando-se a situação atual e a desejada, assim como possíveis recomendações. 

Estabelecimento (Establishing): Devem ser definidas as atividades para estabelecer e 

realizar os objetivos, assim como planos de ações e prioridades.  

Ação (Acting): Executar o que foi planejado, criando as soluções necessárias, 

implementando, testando, ajustando e refinando visando o alcance dos objetivos. 

Aprendizado (Learning): Avaliar e registrar as experiências, visando o aprendizado efetivo, 

melhorando a competência da organização para executar projetos dessa natureza. 

 

e) Ciclo PDCA  

O PDCA foi criado na década de 20 por Walter Andrew Shewhart, físico, engenheiro  e 

estatístico americano, porém, foi outro  americano, o consultor Edward Deming quem 

dissiminou a sua aplicação a partir da década de 50, no Japão do pós-guerra - JÚNIOR et al 

(2003).  O PDCA, conhecido também como ciclo de Deming,  é uma ferramenta utilizada 

para orientar a realização do ciclo gerencial durante a execução de uma atividade ou de um 

objetivo. Tem por princípio tornar mais claros e maior agilidade os processos envolvidos na 

execução da gestão independentemente da área ou departamento (produção, vendas,  

logística, etc.). O PDCA é um método amplamente aplicado para o controle eficaz e 

confiável das atividades de uma organização. JÚNIOR et al (2003), destaca “O PDCA é um 

método gerencial para promoção da melhoria contínua. Praticando-se de forma cíclica e 

ininterrupta, acaba-se por promover a melhoria contínua e sistemática na organização”.  

A Figura 04, a seguir, representa graficamente o ciclo PDCA.  

 

 

Figura 04 – Ciclo PDCA 
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Cada etapa do PDCA tem o seguinte significado. 

(P) – Plan. Planejar toda a orientação a ser seguida para alcançar os resultados. Podem ser 

estabelecer missão, visão, politicas, diretrizes, objetivos (metas), planos, procedimentos, 

metodologias.  

(D) – Do. Realizar as atividades seguindo o que foi planejado.  

(C) – Check. Monitorar e avaliar periodicamente os resultados versus o planejado,  

subsidiando a gestão para a tomada de decisão.  

(A) – Act.Agir a partir das avaliações realizadas, determinando os ajustes e confeccionando 

novos planos de ação, se necessário visando a obtenção dos resultados de forma eficiente.  
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3 Pesquisa Sobre BPM 

Este capítulo contém informações sobre o objetivo da pesquisa, amostra, metodologia aplicada, 

resultados e análises sobre os aspectos relevantes desse trabalho. 

 

3.1 Objetivo  
A pesquisa teve por objetivo colher informações sobre algumas questões ainda pouco 

conhecidas sobre o tema, para auxiliar na definição de ações, processos e práticas que farão 

parte do modelo proposto. As perguntas respondidas através da pesquisa foram: 

1. A decisão de usar BPM está alinhada com as estratégias previstas no planejamento da 

empresa? 

2. Quais os motivos que influenciaram a organização a adotar BPM?  

3. Quais os resultados esperados com a utilização de  BPM? 

4. Quais as principais dificuldades enfrentadas na implementação de BPM? 

5. Qual a meta em relação a amplitude de utilização de BPM? 

6. Caso sua empresa utilize um software BPMS informe qual e as principais 

funcionalidades. 

Essas perguntas foram originadas após as leituras de artigos em revistas e livros especializados 

no tema, destacando-se BALDAM et al (2007),  CRUZ (2008), DE SORDI (2008),  JÚNIOR 

(2007), PEREIRA (2008), RAISCH (2007), REIS (2007) e YOUNG (2007). As perguntas 

foram definidas observando-se  temas relevantes ainda carentes de um maior convergência entre 

os especialistas. Para as perguntas 2, 3 e 4 foram disponibilizadas algumas alternativas de 

respostas para múltipla escolha, extraídas de citações nos diversos textos da literatura citada. 

Essas perguntas colocadas em forma de pesquisa ampliam o universo de consulta para 

confirmar e até identificar novas experiências, visando contribuir com o modelo proposto.    

 

3.2 Amostra  
Receberam o convite para participar aproximadamente oitocentos profissionais que atuam na 

área de gestão de processos em diversas empresas no Brasil, entre executivos, analistas, 

consultores e professores. Recebemos retorno de vinte questionários o que representa 2,5% do 

universo pesquisado, o está dentro dos parâmetros esperados. Observando não somente as 

respostas em si, como também os comentários, via e-mail ou no próprio questionário, 

deduzimos que os participantes demonstraram grande interesse e conhecimento  no assunto. 



 

35 
 

 

3.3 Metodologia  
Foi enviado questionário para lista “bpmFórum” (http://br.groups.yahoo.com/group/BPM-

Forum/), bem como para mais vinte profissionais fora desse grupo, perfazendo um total de 

aproximadamente 800 pessoas que receberam a solicitação de pesquisa. O questionário é 

composto por seis questões objetivas com múltiplas possibilidades de respostas para cada. Para 

cinco dessas questões deixamos a possibilidade do pesquisado adicionar respostas não incluídas 

dentre as possibilidades apresentadas. Consta no Apêndice  desta dissertação, uma cópia do 

questionário usado na pesquisa.  Após o recebimento, as respostas foram tabuladas e analisadas, 

visando identificar as informações e conclusões relevantes às quais relacionamos e comentamos 

a seguir. 

 

3.4 Resultados e Análise 
Das seis questões que compõem o questionário deixamos de abordar o resultado da questão 

sobre “Caso sua empresa utilize um software BPMS informe qual e as principais 

funcionalidades?”, tendo em vista que menos de 50% responderam a questão, o que pode 

distorcer as análises e conclusões acerca do assunto. Apresentamos e comentamos as outras 

cinco questões, as quais foram respondidas por 100% dos questionados. Visando focar as 

questões mais relevantes, estabelecemos que nesta dissertação as análises e comentários são 

destinadas as respostas apontadas por mais de 30% dos pesquisados. 

 

3.4.1 Adoção de BPM como Ação Estratégica 
Segundo BRITO (2007)  “um projeto BPM é um projeto de negócio, é estratégico, diz respeito 

as pessoas, à forma como os trabalhos são realizados, ao seu resultado e aos impactos na 

cadeia de valores.”  

O resultado da pesquisa apontou que 67% dos pesquisados responderam que as empresas estão 

adotando BPM a partir de uma estratégia prevista no seu planejamento. Sabemos que a 

execução de processos impacta diretamente na realização dos objetivos da organização. Por 

essa razão é realmente importante que a gestão de processos faça parte das discussões e 

decisões no nível mais alto da gestão da empresa. Por outro lado, é importante lembrar que em 

situações pontuais, a empresa pode adotar um projeto BPM, sem que essa ação seja resultado 

de uma estratégia definida no planejamento do mais alto escalão.  O ideal é que essa discussão 

tenha iniciado nesse nível, mas esse projeto pode começar para atender uma necessidade 

relacionada a um objetivo operacional específico, a exemplo da otimização e gestão de um 
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processo de controle de viagens, ou de faturamento, que apresentem necessidades de melhoria. 

Nesse caso, possivelmente se houver sucesso, o tema chegará naturalmente às discussões 

estratégicas. 

 

3.4.2 Amplitude de Utilização de BPM 
A pesquisa registrou também que 67% dos pesquisados informaram que os projetos de BPM 

iniciados nas organizações de seu conhecimento, pretendem adotar BPM em todas as áreas da 

empresa. Esse dado está coerente com o resultado da questão primeira da pesquisa, uma vez 

que para adotar um projeto de BPM em toda a organização, é necessário tratar o assunto de 

forma estratégica, discutindo entre os membros da alta direção, onde devem ser definidos os 

objetivos, metas, recursos necessários e apoio efetivo em todos os níveis gerenciais, entre 

outros. Um projeto com essa amplitude, mesmo sendo executado de forma gradativa, precisa 

se basear num modelo que oriente essa passagem conduzindo o projeto ao sucesso.   

 

3.4.3 Principais Fatores Motivacionais para Adoção de BPM 
A priori todas as empresas podem usar BPM, afinal adotar práticas de gerenciamento de 

processos que os tornem mais eficientes e alinhados com as estratégias e objetivos empresarias 

traz ganhos significativos à organização. Entretanto algumas características podem  tornar 

mais prementes o uso de BPM, conforme pode ser constatado pela pesquisa, que apontou  seis 

principais fatores que influenciam a adoção de BPM, os quais são  destacados na Tabela 02 e 

comentados em seguida. 

 

Tabela 02 – Principais Fatores Motivacionais para Uso de BPM 
            

Fatores Motivacionais % 
Lentidão na execução dos processos 56 
Empresas inseridas em ambientes de constantes 
mudanças  56 
Necessidades de orientação a serviços 56 
Melhorar a competitividade  56 
Custos elevados 33 
Processos de alta criticidade 33 
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a) Lentidão na Execução dos Processos  
 

Esse é um dos pontos que mais incomodam os gestores, afinal o tempo de resposta dos 

processos impacta na tomada de decisão e/ou no compromisso assumido para a entrega de 

um produto ou serviço com o cliente interno ou externo.  

Diversas variáveis podem estar influenciando para que os processos tenham um tempo de 

execução superior ao esperado. As principais causas desse problema podem ser 

principalmente:  redundâncias de procedimentos; retrabalho; falta de treinamento da 

equipe; tecnologia ultrapassada; e falta de acompanhamento.  

 

b) Empresas Inseridas  em Ambiente de Constantes Mudanças 
 

Mudança é uma característica natural do contexto empresarial. O ambiente de negócios é 

afetado freqüentemente em função de políticas e decisões do governo, avanços 

tecnológicos, necessidades do mercado, concorrência, entre outros. A gestão de processos 

traz benefícios para as organizações de qualquer segmento, porém, as empresas que estão 

inseridas em segmentos empresariais mais propensos às mudanças, estarão naturalmente 

mais inclinadas a adotar BPM, tendo em vista que essa metodologia permite um maior 

controle das mudanças em si, bem como do impacto dos resultados sobre a gestão como 

um todo. 

 
c) Necessidade de Orientação a Serviços 

 
Certamente essa motivação está relacionada à necessidade das organizações que já 

despertaram para a importância de BPM, e que usam ou estão pretendendo usar SOA. 

Vimos que SOA é uma arquitectura de TI orientada a serviços, que traz um conjunto de 

princípios e metodologias para desenhar e desenvolver “serviços” de software que possam 

ser distribuídos e geridos através da rede da organização ou da web. Segundo YOUNG 

(2007), “a abordagem voltada a serviços propõe uma solução mais próxima dos processos 

de negócio, uma vez que se tem um fluxo de execução montado a partir de peças ou 

unidades bem-definidas (os serviços) que executam determinada funcionalidade”.  Essa 

solução, embora ainda não popularizada, está chamando a atenção dos gestores em face da 

capacidade de flexibilização e rapidez das mudanças nos processos de negócios, visto que 

as funcionalidades não estarão embutidas nos códigos dos programas e sim numa lista 

disponível para uso e reuso, enfim facilitando e agilizando as manutenções das aplicações, 

exigidas pelas constantes mudanças no negócio.  
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d) Melhorar a Competitividade 
 

Embora tenha sido citado como fator de motivação para o uso de BPM, esse argumento 

pode ser usado para justificar qualquer ação que objetive fortalecer a empresa diante do 

mercado. Ser competitivo significa ter características positivas diferenciadoras ou 

vantagens  que fortaleçam a empresa em relação aos concorrentes. Sendo assim para ser 

competitivo, a empresa, entre várias ações, pode focar a melhoria da gestão, adotando 

práticas como BPM, gestão de projetos, desenvolvendo as lideranças, ampliando os 

investimentos em  capacitação, melhorando a tecnologia, realizando parcerias, entre outras. 

Especificamente sobre adotar BPM para ser mais competitivo, deduzimos que os 

respondentes pretenderam dizer que ao usar essa metodologia, a empresa estará criando as 

condições para ser mais ágil, ter maior produtividade, menores custos, responder mais 

rapidamente as mudanças exigidas pelo negócio, alinhar os processos aos objetivos 

operacionais e estratégicos e melhorar a gestão como um todo.  

 
e) Custos Elevados 

 
Um dos objetivos de qualquer organização é maximizar lucro, que do ponto de vista 

econômico financeiro obedece a fórmula “receita-custo-despesa=lucro”. Vale esclarecer 

que na pergunta do questionário usamos o termo custo para se referir aos gastos gerais do 

processo operacional e não apenas os “custos relacionados à produção”. Para simplificar a 

análise, supomos que os respondentes entenderam dessa forma e vamos considerar que 

custo é igual a “custo de produção + despesa”. A execução de alguns processos impactam 

direta ou indiretamente na receita, porém a execução de todos os processos geram gastos, e 

esses são os mais  passíveis de um maior controle da organização. São diversas as causas 

para gastos elevados, a exemplo de redundâncias de procedimentos, excesso de postos de 

trabalho, retrabalho, falta de treinamento dos envolvidos, tecnologia ultrapassada, falta de 

acompanhamento, entre outros. 

 
f) Processos de Alta Criticidade  

 
Processos existem para realizar os objetivos operacionais ou estratégicos da organização. 

Vimos que basicamente existem três categorias de processos na organização: processos 

essenciais, que são aqueles relacionados à atividade fim da empresa cujos resultados são 

percebidos diretamente pelos clientes; os de apoio aos processos essenciais (RH, 

comunicação, transporte, compras, etc.); e os processos gerenciais, que são aqueles que 

envolvem a governança da empresa. Os processos de natureza crítica ou processos-chave 
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podem pertencer a qualquer uma das três categorias, mas se distinguem, geralmente, por 

afetar diretamente os objetivos que realizarão as estratégias da organização. A importância 

dada pelos pesquisados a esse fator, possivelmente ocorre, porque ao usar BPM, e 

conseqüentemente aplicando todos os métodos e técnicas recomendadas (modelagem, 

simulação, execução, monitoramento e melhoria), os gestores se sentem mais seguros 

quanto à eficácia dos resultados, em especial em relação aos seus processos de alta 

criticidade. 

 

Além dos motivos comentados, foram apontados também pelos pesquisados, porém com 

percentuais menores de importância, outros fatores motivadores  para uso de BPM:  processos 

de elevada complexidade (quantidade, dispersão geográfica, etc.); processos terceirizados ou 

variedade de fornecedores na cadeia de suprimentos; dificuldades de mudança (fusão, 

agilidade, entrada de novos mercados);  modernização e melhoria da gestão; baixo nível de 

integração dos departamentos; otimização de processos; automação de processos; reuso de 

processos; mapeamento de atividades e demanda gerada por projetos de ERP. 

 

3.4.4 Resultados Esperados com a Utilização de BPM 
 

Através dessa questão, buscamos identificar através da pesquisa, o que uma organização 

espera alcançar ao decidir usar BPM.  As duas respostas de maior indicação foram 

“Proporcionar uma maior integração dos processos” com 89% de citação e “Melhorar os 

tempos de respostas dos processos” com 81%. Observamos que uma parte das respostas a 

essa questão, estão reforçando aquelas relacionadas à questão anterior, o que tem sentido, 

pois “os fatores motivacionais para uso de BPM” criam uma expectativa para gerar os 

“resultados esperados”. A Tabela 03, a seguir, apresenta as respostas mais citadas para esta 

questão e seus respectivos percentuais de indicação. Em seguida comentamos cada  item 

apontado nessa tabela. 

Tabela 03 – Resultados esperados com a utilização de BPM 

Resultados esperados com a utilização de BPM % 
Proporcionar uma maior integração dos processos 89 
Melhorar os tempos de respostas dos processos 83 
Permitir uma maior coordenação das atividades 67 
Prover uma visão sistêmica das atividades 61 
Reduzir custos operacionais 56 
Proporcionar um melhor entendimento da cadeia de valor 56 
Induzir a organização ao foco no cliente 50 
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a) Proporcionar uma maior integração dos processos 

Possivelmente aqueles que escolheram essa resposta, identificaram a questão da 

integração entre os processos, como uma grande necessidade das empresas e esperam que 

BPM seja a solução. Realmente esse é um dos resultados proporcionados pelo uso de 

BPM, principalmente se forem usados os recursos tecnológicos disponibilizados 

atualmente, para ajudar na busca de soluções que atendam essa demanda. 

 

b) Melhorar os tempos de respostas dos processos 

Esse tema que aparece como o segundo mais indicado nesta questão, tem uma resposta 

equivalente na questão anterior, quando foi investigado sobre os fatores motivacionais 

para uso de BPM. Para aquela questão, a resposta apontada como o principal fator foi a 

“lentidão dos processos”, e nesta foi apontado a “melhora dos tempos de respostas”, 

como a segunda mais votada para este questionamento, o que mostra coerência nas 

respostas.  

 

c) Permitir uma maior coordenação de atividades 

Os resultados gerados pelo monitoramento dos processos, através de análise de 

indicadores de desempenho, análise crítica, entre outros, apóiam a coordenação das 

atividades, porque fornecem subsídios para tomada de decisão em relação ao 

planejamento, execução, ajustes ou melhorias dos processos. Mais recentemente, o BI e o 

BAM são técnicas que usam os recursos tecnológicos e que auxiliam a coordenação de 

atividades. Segundo BALDAM et al (2007), a diferença entre BI e BAM é sutil, mas 

significativa, “enquanto BI tende a analisar dados acumulados, perceber padrões e 

apontar tendências, o BAM tende a trabalhar em tempo real, utilizando banco de dados 

transacionais, web services, mensagens, etc.”. Ainda segundo esse autor, 

“Fundamentalmente, BAM está diretamente relacionado ao monitoramento e medição das 

atividades empresariais”.  

 

d) Prover uma visão sistêmica das atividades 

Vimos no capítulo sobre conceitos, que a NBR ISO 9001:2000, define processos como 

“um conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas, que transformam entradas 

em saídas”. Por outro lado, BALDAM et al (2007), diz que na visão de gestão de 

processos “as tarefas não são definidas exclusivamente em função dos departamentos da 
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organização”. Considerando que a empresa pode ser vista como um grande sistema  

composto por vários processos, ao adotar BPM usando as técnicas que permitem modelar, 

simular, integrar e monitorar processos, certamente haverá uma ampliação da visão 

sistêmica das atividades da organização. 

      

e) Reduzir custos operacionais 

Esse tema também encontra uma contrapartida em relação a questão anterior. Quando 

foram perguntados sobre os “principais fatores motivacionais para adoção  de BPM, a 

questão “custos elevados” surgiu como um desses fatores. Na pergunta comentada neste 

item, os respondem indicaram que esperam  reduzir custos ao adotar BPM. 

 

f) Proporcionar um melhor entendimento da cadeia de valor 

Vimos no capítulo 2, que cadeia de valor diz respeito a uma série de atividades 

desenvolvidas pela empresa mais diretamente relacionada ao atendimento das 

necessidades dos clientes. Por aí passam desde as relações com os fornecedores,  ciclos 

de produção e venda até a fase da distribuição para o consumidor final, sem esquecer que 

determinados processos de apoio, a exemplo de gestão de pessoas e desenvolvimento 

tecnológico podem fazer parte dessa cadeia. JOSÉ (2007), ressalta “Uma atividade 

fundamental da gestão por processos é a análise da cadeia de valor de uma organização 

que traz em si um grande processo de aprendizado”.  

 

g) Induzir a organização ao foco no cliente 

Os resultados gerados por uma organização podem atender diversas partes interessadas. 

Prioritariamente, o interesse dos clientes são bons produtos e serviços; os acionistas 

querem excelentes resultados  econômicos financeiros; os colaboradores oportunidades de 

crescimento profissional e remuneração;  os parceiros visualizam fortalecimento e 

ampliação de negócios, enfim são vários os interessados na empresa e os motivos para tal. 

As organizações buscam atender aos vários interessados, mas deve focar no cliente e seus 

interesses (necessidades), pois é através deles que os negócios são alavancados. Sem 

clientes não haverá demanda produtos ou serviços oferecidos pelas empresas, não haverá 

receitas, não haverá resultados positivos, ou seja, o negócio da empresa não se sustentará. 

É necessário conquistá-los, mantê-los satisfeitos para que continuem clientes e tragam 

outros demandantes. Portanto, dentre as várias partes interessadas o foco deve ser o 

cliente. Os processos internos e mesmo os externos, integrantes da cadeia de valor da 
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organização, deverão gerar produtos e serviços, visualizando os clientes dessa cadeia, 

especialmente o cliente final. BPM contribui para esse objetivo por intermédio de uma 

visão  horizontal  dos processos e atrelando-os efetivamente as estratégias da organização.  

 

3.4.5 Problemas que Podem Ocorrer num Projeto de BPM 
Durante a execução do projeto podem ocorrer situações críticas geradas por causas diversas 

como, erros no planejamento, estratégias equivocadas ou inexistentes, falhas na execução, na 

gestão e situações contingenciais de médio ou grande impacto no projeto.   

Na Tabela 04 – Problemas que podem ocorrer num Projeto BPM, a seguir, constam os itens 

mais apontados pelos participantes da pesquisa, como os mais representativos em relação a 

esse tema. 

 

Tabela 04 – Problemas que podem ocorrer num projeto de BPM 
Problemas que podem ocorrer no projeto % 

Falta de envolvimento das pessoas 72 
Conflitos internos pela  responsabilidade da condução do Projeto  67 
Deficiência na gestão do Projeto  50 
Deficiência na comunicação e conscientização das pessoas  50 
Foco apenas na tecnologia versus foco apenas nos processos 50 
Escolha incorreta dos processos a serem  iniciados 33 
Deficiência da equipe interna de execução  33 

 
 

a) Falta de envolvimento das pessoas  

Na visão dos pesquisados esse é o principal problema. O não envolvimento das pessoas, 

consequentemente a não consideração de diversos aspectos relevantes relacionados aos 

stakeholders, é um erro clássico nos projetos de qualquer natureza.  Num projeto de BPM 

esse problema é mais crítico porque os processos são definidos e usados por pessoas que 

na maioria das vezes definiram ou estão usando o processo em andamento há muito 

tempo e por essas e outras razões se sentem “donas” desses processos.  Numa situação de 

mudanças, principalmente em relação a processos, podem ocorrer resistências por 

diferentes razões, como o medo de perder poder, ameaça de extinção de posto de 

trabalho, exposição do seu trabalho, ingerência de terceiros, etc. JÚNIOR (2007), alerta 

“Um bom projeto de BPM deverá, ao seu final, obter naturalmente um forte 

comprometimento das pessoas envolvidas, e isso quase sempre só é obtido quando esse 

compromisso acontece desde o primeiro dia do projeto”. Implantar BPM exige uma 

preocupação especial com esse tema, pois é necessário envolver as pessoas afetadas, 
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dando-lhes a oportunidade de opinar, contribuir, se sentirem comprometidas e 

responsáveis pelas mudanças. 

 
 

b) Conflitos internos pela responsabilidade na condução do projeto  

Esse problema ocorre se as áreas de TI e de negócios estivem competindo pela 

paternidade e condução do projeto. É um conflito que pode trazer resultados negativos 

para a organização e que deve ser bem observado de perto pela alta direção da empresa. 

Poderia ser um projeto de responsabilidade da área de negócios, pois essa área precisará 

ter um papel efetivo no planejamento e execução do projeto, afinal detém o conhecimento 

dos processos, deve saber os resultados a alcançar, e é o cliente preferencial do projeto. 

Por outro lado, partindo do principio que a organização adotará BPM usando os recursos 

da tecnologia, o projeto assume um nível de complexidade maior, daí a importância da 

área de TI, pois haverá relevantes questões tecnológicas a serem tratadas, como a escolha 

das ferramentas tecnológicas e a interação dessas com as aplicações existentes.  No ponto 

de vista de JÚNIOR (2007) “Projetos vencedores, são geralmente conduzidos pela área de 

TI e se desenvolvem com o total comprometimento de um CIO. Um CIO com atitude 

visionária, que não veja nesse tipo de projeto uma perda de poder ou de responsabilidades 

sobre os processos, mas sim uma tecnologia capaz de oferecer  efetivas melhorias para o 

negócio”. Seja conduzido pela área de TI ou pela área de negócios, o importante é que 

essas áreas caminhem juntas desde o início do projeto, niveladas quanto ao 

conhecimento, impactos, responsabilidades, papéis e resultados a serem alcançados. 

 

c) Deficiência na Gestão do Projeto 

Segundo o PMBOK (2004), em uma definição sucinta, projeto “é um esforço temporário 

empreendido para criar um produto ou um serviço único”. Temporário porque tem um 

começo e um fim claramente definido e único  porque traz características peculiares que o 

faz diferente  dos demais existentes. Partindo do pressuposto de que foi feita a escolha 

correta do gerente do projeto e que os recursos alocados são os necessários, o êxito do 

projeto dependerá da sua gestão. Considerando as grandes fases de um projeto, segundo o 

PMBOK (2004), Iniciação, Planejamento, Execução, Controle e Finalização, deficiências 

podem ser originadas em qualquer uma das fases e poderão impactar as demais.  Por 

exemplo, um erro clássico é a falta ou o mau planejamento do projeto, uma situação que 

pode levar ao fracasso. Vários são os aspectos que têm que ser considerados na gestão de 

um projeto, a exemplo de escopo, tempo, qualidade, custos, recursos humanos e riscos. A 
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falta de uma metodologia para controlar e monitorar o andamento dificultará a 

identificação das deficiências em tempo hábil e conseqüentemente a adoção de ações 

corretivas necessárias ao êxito do projeto. Outro ponto relevante é a escolha do gerente 

para comandar o projeto. Se a escolha desse gerente for inadequada certamente ocorrerão 

deficiências na condução do projeto. 

 

d) Deficiência na comunicação e conscientização das pessoas  

Projetos trazem  mudanças para a organização, sejam  de menor, médio ou maior 

impacto. Dificilmente deixará de haver reações, principalmente das pessoas que se sintam 

afetadas diretamente. Entretanto, o gestor desse projeto deve ter o cuidado especial para 

que resistências ou qualquer outro problema, não sejam gerados por falta ou falhas na 

comunicação com os stakeholders, gerando desinteresse ou não comprometimento. 

CRUZ (2008) destaca, “o que as pessoas mais querem quando ocorre uma mudança na 

organização que trabalha, grande ou pequena, é serem comunicadas sobre os 

acontecimentos. Muitas vezes basta um pequeno seminário, no qual se coloque o que irá 

acontecer na organização, aonde se pretende chegar, quais mudanças e qual o papel 

esperamos que cada funcionário assuma nelas”.  Em resumo, desinformação coloca os 

indivíduos mais facilmente em patamares de resistência, indiferença, baixos 

comprometimento ou proatividade, todas essas, causas geradoras de ineficácia dos 

processos.  

 
e) Foco apenas na tecnologia versus foco apenas nos processos 

 
Esse tema chama atenção para duas formas errôneas de desenvolver um projeto BPM.  

Um projeto BPM com foco na tecnologia ocorre quando os idealizadores partem desde a 

concepção do projeto focando nas soluções tecnológicas. Por exemplo, iniciar discutindo 

a aquisição da ferramenta BPMS, sem ser precedido de uma avaliação, onde fique claro 

os aspectos básicos relacionados ao negócio, a exemplo de: objetivos a alcançar; estágio 

de maturidade dos processos na organização; processos de negócios que serão 

considerados; áreas críticas e prioridades;  orçamento disponível, entre outros.  Já um 

projeto com foco em negócios, geralmente ocorre quando o projeto é conduzido pela área 

de negócios e a área de TI é colocada num papel secundário no projeto, não participando 

das discussões desde o início, para entender as necessidades e assim participar da 

construção das soluções. Nesse caso, as definições básicas são realizadas pela área de 

negócios e em algumas situações até mesmo a escolha da ferramenta BPMS. Segundo 
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JÚNIOR (2007) “Projetos patrocinados por uma Diretoria de Negócios mal sintonizada 

com a área de TI darão origem a uma relação de dificuldades intermináveis”.  

 
f) Escolha incorreta dos processos a serem iniciados  

Aqui o alerta é para que seja feita uma boa reflexão na escolha dos processos a serem 

inicialmente tratados. É necessário considerar qual a prioridade da organização: Iniciar 

por processos-chave; por processos que estão com problemas que exigem solução 

imediata; ou focar a otimização de processos mesmo que esteja com um nível satisfatório 

de operacionalização? É recomendável considerar a relação custo-benefício para essa 

decisão, como também observar uma outra orientação dos especialistas, que recomendam 

a iniciação do projeto por processos simples, mas de resultados impactantes e que possam 

servir de exemplo para as demais áreas da empresa. JÚNIOR (2007) comenta, “Em geral 

a empresa deve considerar o primeiro projeto um aprendizado. Além disso, se houver 

consultoria externa é saudável colocá-la à prova em um processo menor. Sendo assim, 

minimizam-se os riscos da implantação imediata em uma nova tecnologia,  dentro de um 

conceito ainda não totalmente entendido e absorvido pela empresa”.  

 
 

g) Deficiências na equipe interna de execução  

Esse é um ponto que poderá conduzir o projeto a dificuldades significativas ou até mesmo 

ao fracasso, independente de ter ou não o apoio de uma equipe de consultoria externa e 

principalmente se a equipe interna for dar continuidade ao projeto. As deficiências na 

equipe podem ser geradas por razões diversas, a exemplo de baixa experiência do gerente 

do projeto, equipe incompleta, perfil dos participantes inadequado, indefinição ou conflito 

de papéis, entre outros. Um ponto fundamental é que a equipe esteja capacitada em 

relação aos fundamentos e metodologia para implementação de BPM. O ideal seria para 

as primeiras experiências da equipe, contratar uma consultoria externa, acordando como 

requisito do contrato, a passagem de conhecimento da consultoria externa para a equipe 

interna. 

 

Além dos problemas citados, foram também apontados pelos que responderam o 

questionário, embora num patamar inferior de relevância, outros problemas que podem 

ocorrer na execução de um projeto BPM, a exemplo de: baixa expertise da consultoria e/ou 

equipe de desenvolvimento; descompasso entre a notação utilizada para mapeamento do 

processo versus ferramenta BPMS; escolha das ferramentas de BPMS; e integração da 

ferramenta BPMS com as aplicações legadas da organização. 
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4 Modelo para Migração de Ambiente Baseado em Funções 
para um Ambiente Orientado a Processos 

 
Migrar um ambiente ou um processo inserido numa estrutura baseada em função para um 

ambiente voltado a processos é um desafio de significativa complexidade, haja vista às 

inúmeras variáveis envolvidas relacionadas aos aspectos culturais, comportamentais, 

estruturais e tecnológicos.   

Neste capítulo apresentamos uma proposta para essa migração, usando BPM, que  

denominamos de F2P (função para processos). Vale ressaltar que o modelo proposto não foca 

apenas as técnicas e tecnologias de BPM pontualmente. Por entendermos que aplicar BPM 

significa também executar um projeto de mudança organizacional, o que amplia a abrangência 

do tema, fez-se necessário incorporar ao F2P  processos e orientações originadas de outros 

modelos de referência já conhecidos, testados e aceitos, agregando aqueles componentes que 

podem fortalecer o projeto de mudanças. Essas orientações basicamente foram extraídas das 

normas série NBR ISO 9000:2000 - ABNT (2000); do PMBOK - PMBOK (2004);  BSC -

Balanced Scorecard - KAPLAN e NORTON (1997), modelo IDEAL 

(http://www.sei.cmu.edu/ideal/ideal.bridge.html) e do PDCA - MARSHALL et al (2003).  

Esses cinco modelos citados são os que mais influenciaram o modelo proposto, porém foi 

considerado também a experiência do autor durante os últimos vinte e oito anos, atuando 

como Analista de O&M, Analista de Sistemas e Métodos, Analista de Negócios, Gerente de 

Projetos, Gerente Funcional das áreas de Atendimento e mais recentemente Qualidade e 

Gestão de Pessoas. Vale ressaltar que a proposta do F2P não detalha como realizar as 

atividades, afinal o “como fazer” depende de características e particularidades da organização, 

a exemplo de cultura organizacional, políticas internas, recursos disponíveis, estágio de 

competência da equipe, tecnologias, restrição técnicas, entre outras.  

 

4.1 Bases do Modelo Proposto 
 

A seguir explicamos que contribuições para o modelo proposto foram extraídas dos modelos 

citados.  

a) Série NBR ISO 9000:2000 

As normas da família NBR ISO 9000:2000 – ABNT (2000) definem conceitos, 

fundamentos e requisitos para estruturação de um modelo de gestão que pode ser aplicado 

para toda a organização ou parte dela. O que consideramos relevante e adequado para o 

modelo F2P, foram os seguintes aspectos da NBR ISO 9001:2000. 
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• Princípios da Qualidade 

Os princípios de gestão da qualidade formam a crença ou regra fundamental para 

conduzir uma organização a  um estágio de competência para melhoria do seu 

desempenho, visando o atendimento dos requisitos das diversas partes interessadas e 

foco no cliente. Dentre os oito princípios básicos que dão sustentação ao modelo de 

gestão proposto pela norma (Foco no cliente, Liderança, Envolvimento das pessoas, 

Abordagem de processo, Abordagem do sistema de gestão, Melhoria contínua, Tomada 

de decisão baseada em fatos e Benefícios mútuos nas relações com fornecedores), todos 

importantes para qualquer modelo de gestão, destacamos para o modelo proposto: 

 

� Foco no Cliente – Organizações produzem bens ou serviços destinados a algum 

cliente. NBR ISO 9001:2000 (2000) “As organizações dependem de seus clientes e, 

portanto, é recomendável que atendam às necessidades atuais e futuras do cliente, a 

seus requisitos e procurem exceder suas expectativas”. Para atender clientes externos 

é necessário que os clientes internos também recebam seus subprodutos de acordo 

com os requisitos exigidos. Todos os processos precisarão estar atendendo às 

necessidades para gerar esses produtos e serviços num nível de qualidade esperado 

pelos clientes.  

 

� Liderança 

Para as empresas é importante que haja boas lideranças em qualquer área funcional 

ou de projetos. Bons líderes tendem a aglutinar os recursos e esforços em torno de si 

para a realização dos objetivos. Num projeto BPM, pela sua natureza relacionada a 

mudanças e conseqüentes impactos no ambiente organizacional, torna-se 

fundamental ter a frente da equipe do projeto pessoas com um bom nível de 

liderança, especialmente o gerente do projeto e os process owners (donos dos 

processos). MELLO et al (2002) comenta “Líderes estabelecem a unidade de 

propósitos e o rumo da organização. Convém que eles criem e mantenham um 

ambiente interno, no qual as pessoas possam estar totalmente envolvidas no 

propósito de atingir os objetivos da organização.” 
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� Envolvimento das pessoas 

Nenhum projeto deve ser executado sem um chamamento às pessoas para 

participarem efetivamente, principalmente projetos BPM. Envolver as pessoas, entre 

outra ações, passa basicamente por comunicar, orientar, treinar, dar o feedback, 

reconhecer e recompensar se for o caso. Enfim, realizar ações para criar um clima de 

participação e confiança induzirá as pessoas a se sentirem responsáveis ou no 

mínimo comprometidas. NBR ISO 9001:2000 destaca “Pessoas de todos os níveis 

são a essência de uma organização e seu total envolvimento possibilita que suas 

habilidades sejam usadas para o benefício da organização”. 

 

� Abordagem de processo 

A organização pode ser vista como um imenso processo, formada por macro-

processos, processos, sub-processos inter-relacionados e interativos. MELLO et al 

(2002)  cita, “um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as 

atividades e os recursos relacionados são gerenciados como um processo”. Esse é um 

dos principais fundamentos para gestão de processos. O destaque aqui é apenas para 

registrar um ponto básico para o modelo proposto e ratificar a convergência com o 

modelo internacional NBR ISO 9001:2000. 

 

� Melhoria contínua 

Esse é um princípio básico na gestão de processos conseqüentemente para o modelo 

proposto. Uma das diferenças relevantes de BPM em relação aos modelos iniciais da 

gestão de processos, a exemplo da reengenharia, é a melhoria contínua. Enquanto a 

reengenharia, pregava mudanças radicais, BPM induz as mudanças de forma 

evolutiva, sempre que adequado de forma gradativa,  através de ações de melhoria 

continua. A NBR ISO 9000 (2000) define “convém que a melhoria contínua do 

desempenho global seja seu objetivo permanente”.  

 

• Responsabilidades da Direção 

A NBR ISO 9001:2000, contém a Seção 5 – Responsabilidade da Direção, que  

evidencia as responsabilidades da alta direção em relação à implementação e 

manutenção de um Sistema de Gestão da Qualidade. Baseados nessas orientações, 

reforçamos no modelo proposto, aspectos como a disponibilização dos recursos 

necessários; o comprometimento da alta direção; a definição de diretrizes e políticas; a 
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orientação para o foco no cliente; definição de papéis,  responsabilidades e autoridades; 

a ênfase na comunicação; e a realização de análise crítica de processos.  

 

• Auditoria Interna 

O requisito 8.2.2 da NBR ISO 9001:2000, trata especificamente da necessidade de 

realização de auditoria interna. Essa norma define “a organização deve executar 

auditorias internas em intervalos planejados, para determinar se o Sistema de Gestão da 

Qualidade está conforme as disposições planejadas e se está implementado e mantido 

eficazmente”. Consideramos importante a realização de auditorias na gestão de 

processos, com vistas não exclusivamente a procurar não-conformidades reais ou 

potenciais do processo, como também para identificar oportunidades de melhoria, 

contribuindo para otimizar o processo de implementação das mudanças. 

 

• Análise Crítica 

O requisito 5.6 da norma ISO 9001:2000 trata da análise crítica do Sistema de Gestão 

da Qualidade, realizada periodicamente pela alta direção, geralmente através de uma 

reunião, objetivando “assegurar a contínua pertinência, adequação e eficácia” do 

sistema implantado. No modelo proposto incluímos análise crítica, porém, para avaliar 

os processos implantados, visando analisar periodicamente, ou quando necessário, todos 

os dados coletados através de auditorias internas, apuração de indicadores, observação 

direta, enfim dados oriundos de qualquer fonte, visando apoiar a gestão de processos.  

 

b) PMBOK (Project Management Body of  Knowledge) 

Vimos que a deficiência na gestão de projetos foi apontada pela pesquisa como um dos 

principais problemas num projeto BPM. Isto mostrou a necessidade de trazer para o 

modelo proposto, recomendações básicas do  PMBOK (2004), uma vez que esse é um 

documento de referência onde constam as melhores práticas de gestão de projeto da 

atualidade. O modelo proposto e representado pela Figura 05, contempla diversas 

orientações do PMBOK, destacando a elaboração do plano do projeto, com as definições 

mínimas: objetivo, escopo, prazos, qualidade, custos, recursos humanos, comunicação e 

riscos; assim como a escolha correta do gerente do projeto e procedimentos para a 

execução, monitoramento e finalização do projeto.  
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c) BSC (Balanced Scorecard) 

A contribuição do Balanced Scorecard, KAPLAN e NORTON (1997) para o modelo 

proposto é mais conceitual do que instrumental. Esclarecendo melhor, a lógica do BSC é 

estruturar as estratégias empresariais, objetivos, metas e indicadores, sob quatro 

perspectivas: econômica financeira; clientes e mercado; processos e tecnologias; pessoas e 

aprendizado; e a partir dessas monitorar os resultados da empresa, analisando o 

desempenho dos indicadores de forma balanceada.  

Aproveitamos a concepção de “perspectivas” do BSC e definimos também quatro 

perspectivas, que chamamos de aspectos, a serem  consideradas no modelo proposto: 

pessoas; processos; estrutura organizacional e tecnologia. Considerando esses quatro 

aspectos, a proposta almeja enfatizar a importância dessas variáveis num mesmo patamar,  

balanceando o foco das ações e avaliações entre esses aspectos e destacando a relação de 

causalidade entre elas.  

É necessário destacar que essa abordagem não exclui o modelo do BSC, pelo contrário, o 

BSC é um espelho, uma referência para o F2P. A proposta do BSC é muito mais 

abrangente porque estrutura o modelo de gestão estratégica da organização. Na abordagem 

do F2P, foram focadas apenas duas perspectivas da base do BSC, “Processos Internos” e 

“Pessoas”, por serem mais diretamente impactadas num projeto BPM. No F2P, essas 

perspectivas foram “explodidas” em quatro aspectos: pessoas, processos, estrutura e 

tecnologia, afinal,  em última instância,  mudanças em processos podem exigir mudanças 

em estrutura organizacional e/ou tecnologia. Os resultados gerados pelas ações adotadas 

nesses quatro aspectos impactam nas outras duas perspectivas citadas pelo modelo BSC: 

“Clientes” e “Econômica Financeira”. Esses impactos não são objeto de estudo neste 

trabalho, porque não fazem parte do foco desta dissertação.  

 

d) Modelo IDEAL  

O modelo IDEAL (http://www.sei.cmu.edu/ideal/ideal.bridge.html), cuja definição está no 

subitem 2.4 – d) desta dissertação,  contribui para o F2P na medida em que as atividades 

básicas de cada etapa desse modelo, foram incorporadas ao F2P, não necessariamente 

usando a mesma estrutura e ordenamento, mas de acordo com a necessidade do modelo de 

migração proposto e em  consonância com as outras práticas e orientações dos demais 

modelos considerados.  
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e) Ciclo PDCA 

Além das atividades básicas previstas pelo ciclo PDCA MARSHALL et al (2003), 

apresentadas no subitem 2.4 – e), desta dissertação, a contribuição desse modelo para o 

F2P, basicamente está relacionada a natureza ciclica e repetitiva das etapas e atividades 

propostas nesse modelo. Essas atividades (planejar, fazer, avaliar e corrigir) ao serem 

incorporadas ao F2P,  de forma cíclica e repetitiva, agrega o conceito de  melhoria contínua 

não somente ao projeto de migração propriamente dito, como também quando do 

tratamento dos processos previsto na fase de execução do projeto de mudanças.  

 

Para uma melhor visualização de que características do F2P foram influenciadas pelos 

modelos citados, vale observar a Tabela 5 – Características do F2P versus Modelos de 

Referência, apresentada nas três próximas páginas, que demonstra esse relacionamento. 
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Tabela 5a – Características do F2P Versus Modelos de Referência 
 
Características do F2P Esclarecimentos Básicos Modelos de Referência Influenciadores do F2P 

PMBOK  ISO BSC IDEAL PDCA BPM Outros 
Características Gerais         
Estruturação das fases de planejamento e 
execução  baseada em quatro aspectos 
(Pessoas, Processos, Estrutura e Tecnologia) 

Duas perspectivas do BSC (Processos e 
Pessoas) induziram a instituição de quatro 
aspectos básicos no F2P (Pessoas, 
Processos, Estrutura e Tecnologia) 

  x    X 

Inclusão de componente cíclico para as 
fases 2, 3 e 4 

Permite a repetição de atividades das fases 
de Planejamento, Criação das Condições 
Estruturantes e Execução / Controle do 
Projeto, visando ajustes e melhorias 

 x  x x   

Adoção de Princípios da Qualidade Destaque para Foco no Cliente, Liderança, 
Envolvimento das Pessoas, Abordagem de 
Processo e Melhoria Contínua 

 x      

Comprometimento da Alta Direção Evidencia as responsabilidades da Alta 
Direção, a exemplo de recursos 
necessários, definição de políticas e 
diretrizes, responsabilidades,  autoridades 
e comunicação 

 x     X 

Lições Aprendidas Ressalta a necessidade de analisar as 
experiências ao final do projeto visando 
repetir os acertos e evitar  os erros 

x   x   X 

Características Específicas  (Fases / 
Atividades) 

        

Informações e Expectativas Preliminares Coleta de  informações básicas iniciais 
para nivelar os interessados pelo projeto de 
mudanças 

x   x   X 

1-Contexto e Visão da Solução Diagnóstico inicial sobre o contexto 
organizacional e tecnológico e criação de 
uma visão para solução dos problemas 
identificados  

x   x   X 
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Tabela 5b – Características do F2P Versus Modelos de Referência 
 

Características do F2P Esclarecimentos Básicos Modelos de Referência Influenciadores do F2P 
PMBOK  ISO BSC IDEAL PDCA BPM Outros 

2- Planejar a Migração Nessa fase deve ser realizado o 
planejamento de atividades para realização 
do Projeto 

x x  x x  X 

• Definir Gerente de Projeto O planejamento já deverá ser conduzido 
por um profissional que possua habilidades 
e competências para gerenciar o projeto. 

x      X 

• Elaborar Plano do Projeto O  Plano de Projeto é fundamental para o 
sucesso das mudanças a serem executadas. x x  x x   

o Aspectos Relacionados às Pessoas Atividades com impacto sobre a equipe, a 
exemplo de:  Envolver o RH, Disseminar a 
Cultura de BPM, Comunicar  as 
Mudanças, alinhar Comportamentos, 
Respeitar as pessoas, Fazer Alianças 
Estratégicas e Recompensar os Resultados 

x x     X 

o Aspectos Relacionados aos 
Processos 

        

� Planejar BPM Identificar e definir processos a serem 
tratados  x  x x x X 

� Mapear Processos Levantar e entender os processos atuais  x    x X 
� Modelar  Processos Otimização, redesenho ou novo processo  x    x X 
� Simular  Processos Realizado para identificar os ajustes 

necessários que possam melhorar ou 
corrigir possíveis problemas 

     x  

� Implantar Processos Treinar usuários, executar processos e 
realizar melhoria contínua  x    x  

� Monitorar e Controlar 
Processos 

Criação, coleta e análise de indicadores; 
auditorias nos processos; análise crítica 
dos resultados 

 x    x  

• Aspectos Relacionados a Estrutura 
Organizacional 

        

o Impactos na Estrutura Implantar BPM é uma ação estratégica e 
essa mudança impacta a estrutura 
organizacional 

 x     X 
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Tabela 5c – Características do F2P Versus Modelos de Referência 
 
Características do F2P Esclarecimentos Básicos Modelos de Referência Influenciadores do F2P 

PMBOK  ISO BSC IDEAL PDCA BPM Outros 
o Abrangência do Impacto A visão de processos inclui todos os 

processos geradores de valor para seus 
clientes, inclusive aqueles componentes da 
cadeia colaborativa com parceiros e 
clientes. 

      X 

o Cuidados na mudança Além das questões técnicas é necessário 
estar atento a outros aspectos que afetam 
as mudanças na estrutura, a exemplo de 
aspectos políticos e interesses corporativos 

      X 

• Aspectos Relacionados a Tecnologia Atualmente existem vários recursos da TI, 
que dão mais efetividade a gestão de 
processos 

     x X 

3- Criar as Condições Estruturantes Destaca as ações organizacionais 
estruturadoras visando a preparação do 
ambiente para execução das mudanças  

x x  x   X 

4- Executar e Controlar o Projeto Evidencia as atividades para executar, 
controlar e monitorar o projeto de 
mudanças 

x    x  X 

5- Finalizar o Projeto Ressalta as atividades para encerramento 
do projeto de mudanças baseado em BPM x   x   X 

Resultados Esperados Referem-se aos  resultados finais para a 
organização, sejam estratégicos, táticos ou 
operacionais gerados ao adotar o modelo 
F2P 

  x   x X 

Observações: O objetivo desta tabela é facilitar o entendimento sobre que modelos de referência influenciaram diretamente a definição das 
características do F2P. A definição do termo “Outros” na última coluna da tabela, refere-se a contribuições  de menor impacto,  originadas de 
modelos também conhecidos, a exemplo de Análise Estruturada de Sistemas, RUP, Pirâmide de Maslow, entre outros, assim como experiências 
vivenciadas pelo autor. 
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4.2 Representação Gráfica do Modelo F2P 
 

A Figura 03, na página seguinte, representa graficamente o modelo, que contém uma proposta 

abrangente para uma mudança em toda a organização, porém, serve também como referência 

para migrar uma área funcional ou apenas um processo. As organizações que desejarem usá-lo  

deverão fazer as adaptações necessárias de acordo com as suas necessidades e 

particularidades.  Vale ressaltar que um modelo de referência possui um grau de abstração 

necessário para  possibilitar a elaboração de uma proposta  genérica, de tal forma que seja 

possível avaliações  e adaptações às situações específicas.   

Em resumo, a migração começa a partir de um conjunto de  informações levantadas junto a 

patrocinadores e executivos da alta direção, correspondente às “entradas”, que referem-se a 

aspectos gerais e preliminares, fatores motivadores e norteadores da decisão para iniciar BPM. 

Em seguida é realizada uma fase inicial, ou Fase 1, na qual os responsáveis pela análise da 

mudança realizarão um diagnóstico num nível de investigação que possibilite contextualizar o 

ambiente de mudanças e definir uma visão da solução, além de, se necessário, realizar um 

estudo de viabilidade. Na fase 2, é elaborado o planejamento do projeto e sua respectiva 

validação junto aos stakeholders. Essa é uma das fases mais importantes do modelo, porque 

contempla as discussões e decisões sobre o que deverá ser feito com relação aos quatros 

aspectos (Pessoas, Processos, Estrutura Organizacional e Tecnologia).  Aumentam muito as 

chances de sucesso se essa fase for bem executada. A fase 3 corresponde à preparação das 

condições estruturantes para início da execução do projeto de mudanças, contendo ações 

relevantes para o êxito do projeto. Na fase 4, basicamente ocorrem a mobilização dos recursos 

para realizar o projeto, assim como a execução e controle das atividades planejadas. A fase 5 

contém as atividades de encerramento do projeto de mudanças. O componente final são as 

saídas, referentes aos resultados esperados da migração para um ambiente de gestão por 

processos. 

Apesar da representação gráfica do F2P, visualizada na Figura 5, a seguir,  induzir num  

primeiro momento, uma visão de que o modelo está estruturado em “cascata”, há um 

componente cíclico, repetitivo para as fases 2 (Planejar a Migração), 3 (Criar Condições 

Estruturantes)  e  4 (Executar e Controlar o Projeto), que agrega valor ao modelo proposto, na 

medida que essa abordagem permite a realização de ajustes e ou melhorias necessárias para o 

sucesso da migração.  
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Figura 05 - Modelo para migração de um ambiente OPF para OPP usando BPM 

 

Nas seções a seguir constam as informações detalhando o modelo proposto, quanto ao que significa as entradas, as fases da migração, as 

saídas e o que se espera como resultados desse trabalho. 

 

FASE 3 
Criar as 
condições 
estruturantes 

FASE 1  
Identificar o 
contexto e 
Visão  

FASES DO MODELO  

FASE 4 
Executar e 
controlar o 
projeto 

FASE 2 
Planejar a 
Migração 

ENTRADAS 

FASE 5 
Finalizar o projeto  

Informações e 
Expectativas 
Preliminares 
 

 
 
Identificar 
contexto do 
ambiente em 
relação a: 
� Pessoas 
� Processos 
� Estrutura, e 
� Tecnologia 
 
Criar visão da 
solução 

 
 
Elaborar  
Projeto 
(considerar 
aspectos) 
� Pessoas 
� Processos 
� Estrutura 

Organiza- 
cional 

� Tecnologia 
 
Validar Projeto 
 

 
 
� Garantir 

apoio da alta 
direção 

� Criar Grupo 
de Processos 

� Definir 
Papéis  

� Capacitar 
equipe 

� Disponibili-
zarInfraestru 
tura e 
recursos 

� Comunicar 
Projeto 

 
 
Mobilizar 
equipe 
 
Executar plano 
do projeto 
 
Controlar e 
monitorar 
� Escopo 
� Cronograma 
� Custos 
� Qualidade 
� Riscos 
� Pessoas 
� Mudanças 

 
� Formalizar 

aceitação 
� Avaliação 

final  
� Lições 

aprendidas 
 

Aspectos gerais 
da demanda: 
� Motivações 

básicas 
� Objetivos e 

expectativas
gerais 

� Abrangência 
das soluções 

� Premissas  e 
restrições 
iniciais  
(recursos, 
prazos, 
custos, etc.)  

� Diretrizes 
básicas 

 

SAÍDAS 

Resultados 
Esperados 
 

 

Resultados 
operacionais 

Resultados 
Estratégicos 

Ajustes e Melhorias 
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4.3 Informações e Expectativas Preliminares  
 
Inicialmente é necessário coletar informações básicas para nivelar os responsáveis pela 

condução do projeto de mudanças, quanto a aspectos gerais e preliminares da demanda que 

devem ser obtidos junto aos gestores principais, especialmente membros da alta gestão e/ou 

stakeholders com maior interesse. Essas informações podem variar dependendo da 

abrangência e profundidade das mudanças e particularidades da organização, entretanto 

podemos citar como exemplo as motivações básicas (vide Seção 3.4.3-Fatores motivacionais 

para adoção de BPM), objetivos gerais, abrangência do trabalho, premissas e restrições iniciais  

(recursos, prazos, custos, etc.), diretrizes básicas, entre outros. A coleta dessas informações de 

entrada deverá ser de responsabilidade da equipe executiva do projeto, por delegação do 

patrocinador ou alta gestão da empresa. Ao final deverá ser gerado um documento resumindo 

as informações coletadas para apresentação aos stakeholders envolvidos visando a validação 

das informações sobre esses aspectos, que servirão de entrada para executar as atividade da 

fase seguinte do modelo de migração, Fase 1 – Identificar o contexto das mudanças e criar a 

visão da solução.  

 
 

4.4 Identificar o Contexto das Mudanças e Visão da Solução (Fase 1) 
 

O objetivo desta fase do modelo de migração é realizar um diagnóstico inicial para conhecer o 

contexto organizacional e tecnológico do ambiente objeto das mudanças, assim como criar 

uma visão da solução a ser aplicada para resolver os problemas. Os levantamentos deverão 

identificar basicamente características gerais relacionadas à estrutura organizacional, 

processos, pessoas envolvidas (quantidade, papéis, subordinações, competências, etc.), 

tecnologias, problemas mais visíveis, destacando as variáveis internas ou externas que podem 

favorecer ou enfraquecer o trabalho a realizar.  

Dependendo do foco, esta atividade poderá ser aplicada à empresa toda, a uma unidade 

organizacional ou a um único processo. Em todo caso é preciso ter cuidado com essa etapa 

para não desperdiçar esforços identificando situações ou variáveis que em nada ou pouco 

servirão para as etapas seguintes do trabalho.  

Vale ressaltar também, que esse diagnóstico inicial não é superficial, mas ainda não precisa ser 

num nível analítico do tipo “como se faz”, pois visa identificar o contexto do ambiente em 

relação a dados e informações consistentes da situação atual, para subsidiar a análise de 

viabilidade do projeto de mudanças, se for necessário e a visão da solução.   Ao final dessa 

fase deverá ser produzido um documento, cujo formato e conteúdo dependerão das 
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necessidades e particularidades do problema que está sendo tratado. De uma forma geral 

recomendamos a elaboração de um documento semelhante ao Documento de Visão, definido 

pelo RUP (http://rational.com/da), ou seja, um documento de alto nível, com foco no negócio, 

contendo entre outros Seçãos, um resumo diagnóstico abordando principalmente os aspectos 

pessoas, processos, estrutura e tecnologia, destacando características básicas (funcionalidades, 

utilização, responsáveis, dependências, quantitativos, etc.), problemas a serem resolvidos, uma 

visão da solução com seus requisitos fundamentais e benefícios. Esse documento deverá ser 

apresentado aos stakeholders principais, visando a sua validação por esses interessados, de tal 

forma que a  próxima fase, Planejar a Migração – Fase 2, possa ser executada com base nas 

informações e propostas até aqui apresentadas.   

 

Para auxiliar essa fase do trabalho, considerando que as empresas de um modo geral estão em 

diferentes estágios de maturidade  em relação a abordagem de processos, vale observar a 

Tabela 06, a seguir, que contém o sumário dos “Estágios de Evolução para uma Organização 

por Processos”, e resume a visão de GONÇALVES (2000), sobre as várias etapas que uma 

organização pode se encontrar em relação a esse contexto. 

 

Tabela 06 – Estágios de evolução para a organização por processos 
Fonte: GONÇALVES (2000). 
 

 Estágios de Evolução para uma organização por Processos 

A B C D E 

Onde 
estamos ? 

Processos que 
processos ? 

Identificamos 
nossos 
processos, 
subprocessos e 
tarefas 

Melhoramos 
os processos 
essenciais 

Redistribuímos 
nossos recursos 
ao longo dos 
processos 
essenciais e 
atribuímos a 
responsabilidade 
a um Process 
Owner 

Nossa 
organização 
foi 
desenhada 
pela lógica 
dos nossos 
processos 
esssenciais 

Comentários As empresas 
sequer se deram 
conta. 
Em geral, as 
empresas 
percebem 
apenas os 
processos de 
manufatura 
(produção) 

O foco do 
esforço ainda 
está nas funções. 
Os processos são 
enquadrados na 
estrutura 
funcional. 
A abordagem é 
ampla demais. 
A forma de 
trabalho é 
provavelmente 
ainda antiga 

As empresas 
ainda 
raciocinam 
por funções, 
mesmo que 
conheçam 
bem seus 
processos. 
O uso de 
case 
managers 
pode 
melhorar o 

Ainda é um 
remendo 
construído sobe 
uma estrutura 
antiquada. 
As empresas 
começam a 
obter resultados 
da ênfase em 
processos, mas 
com um alto 
desconforto na 
organização. 

É a forma de 
organização 
indicada 
para a gestão 
por 
processos. 
Áreas 
funcionais 
praticamente 
não existem. 
As metas e 
métodos são 
definidos 
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 Estágios de Evolução para uma organização por Processos 

A B C D E 

contato com 
o cliente. 
O poder 
ainda reside 
nas unidades 
verticais 

 para os 
processos. 

Até onde é 
possível ir 
em termos 
de negócio 

Enquanto o 
assunto é pura 
manufatura, as 
chances de 
aperfeiçoamento 
radical são 
limitadas.  

Aperfeiçoamento 
de gargalos e 
obtenção de 
melhorias de 
eficiência 
pontuais.  

Melhorias 
dos 
processos 
essenciais 
cortando as 
atividades e 
funções que 
não agregam 
valor. 

Gestão de 
alguns 
processos 
isolados e 
integração com 
processos 
auxiliares. 

Gestão 
integrada 
dos 
processos 
essenciais 

 

 

Os cinco estágios identificados por GONÇALVES (2000), são interpretados da seguinte 

forma: 

� Estágio A – Estão as empresas que praticamente não fizeram nada em relação à gestão de 

processos e se questionam sobre a real necessidade de trabalhar esse tema. Basicamente 

enxergam e dão importância apenas aos processos de produção. São empresas que 

inicialmente precisarão passar por um forte processo de aculturação em relação a esse tema. 

� Estágio B – As empresas já tem processos e subprocessos definidos, porém o esforço 

organizacional ainda está focado nas funções e não nos processos.  Podem até obter alguma 

eficiência operacional num ou noutro processo, mas baseado em estruturas antigas e 

certamente com problemas não resolvidos. Seus maiores desafios serão identificar os 

processos essenciais e efetuar o mapeamento. 

� Estágio C – Localizam-se as empresas que embora tenham identificado e mapeado seus 

processos essenciais, ainda raciocinam baseado em funções. O poder ainda está concentrado 

nas estruturas verticais e há fortes resistências de horizontalização da gestão. Essas 

organizações podem desenvolver mecanismos para vencer essas resistências, melhorar os 

processos essenciais, eliminando atividades que não agreguem valor para o cliente final e 

definindo um Process Owner. 

� Estágio D – Nesse estágio encontram-se as empresas que já adotaram as providências citadas 

nas etapas anteriores, mas que ainda convivem com focos da estrutura antiga e embora haja 

evidências de resultados positivos, a ênfase em processos provoca desconforto no ambiente. 
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Sua grande tarefa a partir desse ponto é consolidar o novo modelo rompendo definitivamente 

com estruturas antigas e consolidando os novos mecanismos de gestão. 

� Estágio E – As empresas foram desenhadas pela lógica dos processos essenciais. Na maioria 

das vezes são empresas novas que foram construídas sem compromissos com os 

fundamentos do modelo baseado em função, portanto focadas em novos paradigmas de 

negócios. Sua principal tarefa é monitorar e melhorar continuamente seus processos visando 

mantê-los alinhados com as estratégias e a cadeia de valor da organização. 
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4.5 Planejar a Migração (Fase 2) 
 

Um trabalho desse porte requer um bom nível de planejamento, execução, monitoramento e 

gestão, de tal forma que sejam alcançados os resultados esperados e nenhum prejuízo a 

organização. Esta fase é a mais importante do modelo proposto, pois aqui serão detalhados os 

aspectos que uma vez considerados, deverão se transformar em ações que  executadas com 

eficácia determinarão o sucesso do projeto. 

 
4.5.1 Definir o Gerente de Projeto 
 

Um diferencial para o sucesso do projeto é a escolha do gerente, que será responsável pelo 

trabalho a partir dessa fase. Além das habilidades recomendadas pelo PMBOK (2004), esse 

profissional deve ser um executivo experiente, que domine a boa técnica da gestão de 

projetos, conheça os processos da organização, além de conhecer o tema BPM ou ser 

assessorado por consultoria especializada. Adicionalmente deverá possuir habilidades como, 

capacidade de comunicação, liderança, administração de conflitos, lidar com equipes 

multidisciplinares e ter um bom trânsito na empresa. 

De SORDI (2008), diz que a função de Gerente de Projeto “não necessita ser ocupada pelo 

futuro gestor do processo de negócios; são competências distintas, pois há profissionais 

especializados na condução de projetos corporativos, o que permite poupar o futuro gestor 

do processo de negócios da desgastante atividade de implementação do processo, o que não 

o exime da dedicação ao êxito do projeto.” 

 
4.5.2 Elaborar o Plano do Projeto 
 

Aqui recomendamos que a elaboração do Plano do Projeto considere as melhores práticas 

recomendadas pelo PMBOK  (PMBOK 2004). É imprescindível elaborar um Plano de 

Projeto que contemple definições básicas, a exemplo de objetivo, escopo, recursos 

necessários, riscos, custos, qualidade, prazos, instrumentos de comunicação, principais 

etapas do trabalho, monitoramento das ações planejadas, além da formalização da liderança 

patrocinadora e do gerente do projeto.   

Nesta fase, não detalharemos as particularidades das áreas de conhecimento e processos 

recomendadas PMBOK  (PMBOK 2004), pois esse não é foco desta dissertação. 

Abordaremos sim as fases do trabalho e os principais aspectos (pessoas, processos, estrutura 

organizacional e tecnologia) de um projeto BPM, que devem ser considerados no 
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planejamento e conseqüentemente na execução do projeto, visando a migração de um 

ambiente orientado a função para um ambiente orientado a processos. 

Após a elaboração do Plano do Projeto, o Gerente do Projeto deverá apresentar esse 

documento aos principais stakeholders envolvidos para conhecimento e validação, o que 

reduzirá eventuais problemas. 

 

4.5.3 Aspectos Relacionados às Pessoas 
 

Nesta Seção apresentamos os aspectos relacionados às pessoas envolvidas num projeto de 

mudanças, especialmente com foco em BPM. Do ponto de vista bibliográfico, esse é um 

tema com muitas correntes e o seu tratamento pode atingir dimensões mais simples ou mais 

complexas, dependendo da complexidade do ambiente.  

Vale ressaltar que as colocações e reflexões aqui apresentadas não trazem uma teoria 

específica de um determinado autor, nem comparações entre as diversas correntes. Buscamos 

trazer abordagens de alguns especialistas [BALDAM et al (2007), MANDELLI et al (2003) 

e CRUZ (2008)], com reflexões semelhantes e/ou complementares, coincidentes com a 

vivência e observações do autor deste trabalho nas suas diversas experiências profissionais.  

Mesmo que não haja novidades nos temas expostos, é importantíssimo relembrá-los e 

destacá-los como componentes fundamentais para o sucesso do modelo de migração 

proposto, haja vista que na maioria das vezes, na prática, esses aspectos não são 

considerados ou  são colocados em segundo plano pelos responsáveis pelas mudanças. 

De um modo geral mudanças organizacionais são naturais e necessárias para qualquer 

organização se manter viva e competitiva. Aplicar BPM é uma forma estruturada de se fazer 

uma mudança organizacional, sendo necessário tratar além dos aspectos tecnológicos, 

estruturais, processos e conhecimento, as questões relacionadas às pessoas envolvidas, sejam 

aquelas que comandam as mudanças, sejam aquelas afetadas, afinal, como diz BALDAM et 

al (2007) “as pessoas não são uma parte separada da organização, elas são a organização”. 

 
A  Tabela 07, na página seguinte, resume os componentes que no nosso entendimento são 

relevantes e devem servir de base para planejar às ações relacionadas às pessoas num projeto 

de mudanças, baseado em BPM.  

 

 

 

 



 

63 
 

 

Tabela 07 - Pessoas - Fatores, comportamentos  e  ações 
FATORES  COMPORTAMENTOS 

PROVÁVEIS 

AÇÕES BÁSICAS 

 

• Cultura organizacional 
• Postura das lideranças 
• Planejamento 

inadequado ou mal 
gerenciado 

• Inexistência ou 
ineficácia do processo 
de comunicação 

• Necessidades e 
expectativas das 
pessoas 

 

• Rejeição 

• Boicote 

• Aceitação 

• Cooperação 

 
• Envolver a área de RH 
• Disseminar cultura de 

gestão de processos 
• Realizar comunicação das 

mudanças 
• Alinhar o comportamento 

das pessoas aos novos 
paradigmas 

• Respeitar e não assustar 
as pessoas 

• Fazer alianças que 
fortaleçam as ações 

• Recompensar os 
resultados alcançados 

 

 

 
4.5.3.1 Fatores que influenciam o comportamento das pessoas 
  

No início ou durante um projeto de mudanças é importante identificar que fatores poderão 

afetar, de forma positiva ou negativa o comportamento das pessoas envolvidas. Os pontos 

positivos devem ser estimulados para manutenção de um ambiente propício às mudanças e 

aqueles negativos devem ser trabalhados para eliminação ou redução do impacto. É 

recomendável refletir sobre a relação entre mudanças organizacionais e as 

comportamentais. Sobre esse assunto, ZANELA et al (2007) destaca em artigo sobre 

mudança organizacional, uma reflexão de NADLER et al (1983) "obviamente, quando se 

tenta provocar mudanças importantes nos padrões de comportamento organizacional, 

determinados pontos precisam ser considerados e utilizados, porque o comportamento é 

afetado tanto pelas características da pessoa, quanto do ambiente no qual ela está 

trabalhando”. Dentre os fatores que podem influenciar o comportamento das pessoas 

durante um projeto de mudanças destacamos os citados nos subitens a seguir. 

 

a) Cultura organizacional  
 

Segundo SCHEIN (1984) "Cultura Organizacional é o modelo dos pressupostos básicos, 

que determinado grupo tem inventado, descoberto ou desenvolvido no processo de 
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aprendizagem, para lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna. 

Uma vez que os pressupostos tenham funcionado bem o suficiente para serem 

considerados válidos, são ensinados aos demais membros a maneira correta para se 

perceber, pensar e sentir em relação àqueles problemas." Em linhas gerais, cultura 

organizacional é o conjunto de valores, crenças, comportamentos, mitos, enfim padrões 

difundidos e aceitos no ambiente organizacional. MANDELLI et al (2003) define “A 

cultura é a soma de todos os valores. Os valores são compostos por crenças e práticas. 

As crenças, aquilo em que a organização acredita, estão profundamente incrustadas nas 

pessoas e dizem respeito aos comportamentos mais fundamentais, éticos e morais da 

organização”. Sendo assim a liderança condutora do projeto de mudanças deverá fazer 

uma leitura correta do tipo de cultura existente, com vistas a colher os subsídios 

necessários para conduzir com sucesso as mudanças. MANDELLI et al (2003)   ressalta 

“A cultura presente poderá representar uma alavanca poderosa que implicará no sucesso 

ou, então, atuar como uma trava a forma, conteúdo e profundidade das mudanças 

pretendidas”.  

 
b) Postura de líderes, analistas e consultores do projeto 

 
Normalmente quando se comenta a importância dos aspectos relacionados às pessoas 

para o êxito de um projeto de mudanças, o foco das atenções recai sobre as pessoas 

afetadas pelas mudanças, ou seja, usuários, seus gestores, clientes ou parceiros. 

Entretanto, é necessário considerar também os gestores, consultores ou analistas, 

condutores das mudanças. Sobre esse aspecto BERNARDO (2007) comenta “Um dos 

aspectos determinantes no processo de resistência é o grau de confiança que o indivíduo 

ou o grupo depositam no agente da mudança e o poder da posição que ele ocupa, além 

do poder pessoal que ele possa ter como facilitador da ação”. As características 

comportamentais desses personagens afetam o comportamento dos indivíduos que 

fazem parte do grupo objeto da mudança. Por exemplo, um gerente de projeto, mesmo 

conhecedor das metodologias e técnicas de gestão de projetos, mas despreparado para 

liderar equipes e lidar com pessoas, poderá conduzir as equipes a rejeitar ou até mesmo 

boicotar as mudanças. Um analista ou consultor que também é um agente de mudanças, 

visualizando apenas as questões técnicas do trabalho, desconhecendo aspectos 

relacionados aos negócios e habilidades com as pessoas, certamente não será eficaz ou  

eficiente no seu trabalho e possivelmente induzirá o grupo a conflitos ou desinteresse. 
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c) Planejamento inadequado ou mal gerenciado 

O comportamento das pessoas pode ser afetado, também, por planos inadequados ou 

mal gerenciados. Em relação ao planejamento, planos mirabolantes ou fora da realidade 

da empresa, geralmente com metas impossíveis ou inócuas, onde a maioria das ações 

não consigam ser realizadas, criarão descrédito e desconfiança entre os envolvidos. As 

pessoas precisam acreditar na viabilidade dos projetos e isso não depende apenas da 

venda da idéia para os participantes.  Sobre essa questão BALDAM et al (2007), 

destaca “A utilização da racionalidade em processos decisórios que levam a escolhas 

satisfatórias e conduz a projetos e processos possíveis. Desse modo, tem-se que 

acentuar a diferença entre projetos que se neutralizam a si mesmos, e aqueles de 

importantes reformas de longo alcance, implementados e executados 

incrementalmente”.    

Outro ponto é o mau gerenciamento, evidenciado, por exemplo, pela alocação 

inadequada de recursos, falta de acompanhamento do plano, inexistência ou ineficiência 

de avaliação dos resultados, não realização de análise das causas dos problemas,  entre 

outras. Também nesses casos, embora os planos tenham sido elaborados, haverá uma 

tendência a não execução ou ineficácia das ações planejadas. MANDELLI et al (2003) 

alerta “Percebemos que esse plano de ação vai, com o passar do tempo, se 

transformando em documento desatualizado. Algumas medidas são tomadas, a minoria 

delas, e a grande maioria, não. Com isso o plano acaba morrendo. Dessa forma as 

pessoas têm a sensação de que as mudanças não andam. Algumas dirão que a empresa é 

resistente as mudanças; outras, que o dia-a-dia as engole, que a estrutura está enxuta e, 

portanto, não existe tempo para empreender as ações”. 

 

d) Inexistência ou ineficácia do processo de comunicação  

Comunicação é um processo importante no dia a dia de qualquer organização. As 

pessoas sentem a necessidade de saber qual a situação atual da empresa, aonde a 

empresa pretende chegar, quais os objetivos, quais os resultados alcançados, como elas 

podem contribuir, quais os benefícios?. Num projeto de mudança, a comunicação é uma 

questão crítica, pois a falta de informações ou a comunicação de forma ineficaz pode 

gerar ansiedades, inseguranças ou conflitos entre as pessoas envolvidas.  MANDELLI 

et al (2003)  destaca “nem todos entendem igualmente as informações recebidas pelo 

mesmo emissor, já que ela é filtrada de modo diverso a cada um de nós em função de 



 

66 
 

nossos paradigmas, crenças, e histórico pessoal, que atuam como se fosse bloqueadores 

daquelas informações que não queremos ou que não gostaríamos de ouvir”.  A 

organização precisa não somente comunicar como se certificar de que as pessoas 

entenderam o que se quer comunicar. 

 

e) Necessidades, expectativas e metas das pessoas 

Independente de qualquer mudança, as pessoas têm suas necessidades, expectativas, 

objetivos e metas pessoais. Com as mudanças a organização vai exigir que as pessoas 

assumam novos paradigmas, que podem ser responsabilidades, atividades, posturas, que 

deverão estar alinhadas com as novas diretrizes da empresa no campo organizacional e 

comportamental. MANDELLI et al (2003)  destaca que quando mudanças estão prestes 

a acontecer “há um clima de alta expectativa, pois todos sabem que algo irá acontecer, 

mas não sabem exatamente o quê. Esta sensação explode quando o “líder” vem a 

público e apresenta o programa de mudança que será feito, estrutura os grupos de 

trabalho e convoca os participantes para os projetos. Nesse instante as pessoas percebem 

que a mudança ocorrerá com elas, sem elas ou apesar delas, provocando temor e 

apreensão geral”.  Diante desse quadro é natural que aflorem nas pessoas, ansiedades e 

dúvidas em relação a aspectos diversos do status atual ou futuro das pessoas, a exemplo 

de perda do posto de trabalho, capacidade de assimilação ou adaptação aos novos 

paradigmas, injustiça, não disponibilidade de recursos necessários para realizar o seu 

trabalho, enfim diversos receios e medos.   

 
 
4.5.3.2 Estágios comportamentais dos afetados pelas mudanças 
 

Influenciados por fatores diversos, as pessoas podem assumir estágios comportamentais 

que podem dificultar ou ajudar na implementação das mudanças. É importante que as 

lideranças envolvidas com o projeto identifiquem esses estágios, definam e realizem 

estratégias e ações para lidar com as diferentes situações.    

CRUZ (2008) define os estágios comportamentais “que uma pessoa pode assumir dentro do 

ciclo de mudanças que ocorrem nas organizações”.  

 

a) Rejeição 

Geralmente em qualquer que seja a mudança haverá sempre um mínimo de estresse 

entre os envolvidos, afinal, diferentemente das máquinas e demais componentes do 

ambiente empresarial, as pessoas têm sentimentos, expectativas, objetivos pessoais, 
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necessidades, vícios, entre outras características da natureza humana, que geram 

ansiedade, receios, autodefesa, enfim reações às mudanças.  CRUZ (2008) destaca “as 

pessoas não gostam de ter nenhum componente de seu ambiente de trabalho 

modificado. Embora digam que anseiam pelas mudanças e até colaborem no 

desenvolvimento delas, elas usam de uma série de artifícios para retardar esses 

acontecimentos”. 

 

b) Boicote 

As pessoas nesse estágio trabalharão contra o êxito das mudanças, ou seja, irão além da 

rejeição para um patamar de ações que dificultem ou neutralizem as mudanças. CRUZ 

(2008) define “Quando as pessoas assumem uma postura de boicote às mudanças elas 

passam de uma atitude passiva (rejeição) para uma atitude ativa contra toda e qualquer 

modificação do status quo”. É um estágio altamente nocivo para o processo de 

mudanças, que deve ser trabalhado imediatamente pelos responsáveis pelas mudanças 

para eliminação desse comportamento. Segundo CRUZ “Qualquer ação a ser tomada 

contra qualquer tipo de boicote deve explicitar o ponto de inflexão (ruptura), do qual 

não há como voltar atraz. Em outras palavras, é preciso que o passado seja 

explicitamente enterrado”. 

 

c) Aceitação 

É um estágio em que as pessoas podem ter uma atitude passiva ou ativa. Na aceitação 

passiva as pessoas simplesmente aceitam as mudanças, mas não desenvolvem esforços 

ou ações efetivas para apoiá-las. Quando ocorre uma aceitação ativa, os indivíduos 

desenvolvem uma atitude proativa no sentido da implementação das mudanças. 

Segundo CRUZ (2008) “aceitar significa simplesmente que o estágio de boicote foi 

ultrapassado. A aceitação passiva não trabalha a favor das mudanças, enquanto na 

aceitação ativa, os usuários procuram demonstrar que estão aceitando não só as 

mudanças das suas próprias atividades, como ainda ajudam os outros a aceitarem as 

deles, criando com isso uma sinergia extremamente benéfica ao ambiente”. 

 

d) Cooperação 

Esse é o estágio ideal em que as pessoas deveriam estar sempre, afinal os resultados 

dessa atitude conduzirão as pessoas a um patamar de colaboração e criatividade, 

fortalecendo a interação e os esforços da equipe para o sucesso das mudanças 
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implantadas. Mesmo assim, segundo CRUZ (2008), “com tudo de bom que esse estágio 

possa ser ou ter, é necessário que quem esteja gerenciando as mudanças permaneça ao 

lado dos usuários até que elas estejam concluídas e consolidadas e não mais se pareçam 

com mudanças e sim rotinas”.    

 
4.5.3.3 Ações básicas com impacto sobre as pessoas 
 

Segundo CRUZ (2008) “Mudanças são sempre traumáticas, mesmo que estejamos 

mudando para melhor, pois no momento da mudança o melhor ainda é uma incógnita. Só 

saberemos se a mudança foi realmente para melhor depois que ela tiver consolidada, aí 

pode ser tarde demais para voltarmos atraz e é  isto que nos assusta em qualquer mudança”. 

Listamos a seguir algumas ações básicas recomendadas para minimizar ou eliminar os 

riscos na realização de mudanças, especialmente num projeto BPM. 

 

a) Envolver a área de  Recursos Humanos 

Esse é uma das ações mais importantes ao realizar mudanças organizacionais, afinal 

qualquer que seja a mudança as pessoas são afetadas em maior ou menor grau. Num 

projeto de mudanças de processos de negócios, CRUZ (2008) recomenda “A primeira 

coisa a fazer é envolver o RH, quer comunicando-lhe o que está para acontecer, quer 

transferindo para ele tarefas de comunicação e organização do pessoal”. A proposta do 

autor traz uma recomendação para uma ação mínima, mas, atualmente se exige uma 

atuação mais estratégica para essa área, também chamada de Gestão de Pessoas ou 

Capital Humano. O RH precisa participar da equipe de mudanças, entendendo os 

objetivos estratégicos e contribuindo na construção das soluções, para assim ter uma 

participação efetiva, não apenas repassando informações e organizando os recursos. 

Basicamente na implementação o RH poderá realizar ou apoiar a disseminação das 

informações, gerar motivação e comprometimento, facilitar treinamentos, avaliar 

resultados, dar feedback, administrar conflitos, enfim ser um agente atuante para o 

êxito nas mudanças  de processos de negócios. 

 
b) Disseminar a cultura de Gestão de Processos 

Não devem ser medidos esforços para gerar o conhecimento necessário visando 

motivar e envolver efetivamente as pessoas, para que essas se sintam não somente 

participantes como também co-responsáveis pelos resultados do projeto.  O sucesso de 

uma organização estruturada por processos, na visão de HAMMER (2003), “não está 

vinculado à genialidade de seu líder nem a golpes de sorte, mas baseia-se no 
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aprimoramento contínuo das competências que mobilizam as habilidades de todos, em 

vez de depender do talento de poucos”. Diversas são as formas de disseminar 

conhecimento numa organização. Uma boa prática para disseminação é criar e aplicar 

um Plano de Capacitação para gestores e demais colaboradores, tratando conceitos, 

fundamentos e requisitos de BPM. Os recursos da intranet podem ser usados para essa 

finalidade, assim como outras práticas podem ser adotadas, a exemplo de formação de 

grupos de aprendizagem para estudo das  práticas e experiências; criação de um “portal 

do conhecimento”; grupos de colaboração, seminários com a participação de 

especialistas, entre outras. O escritório de processos ou o grupo de especialistas, 

juntamente com o RH e o gerente do projeto, poderão planejar, desenvolver e aplicar as 

formas possíveis de executar essas atividades na empresa. As experiências adquiridas 

durante o desenvolvimento do projeto, se devidamente estruturada, pode também servir 

de base para disseminar e disponibilizar esse conhecimento a todos da organização. 

 
c) Realizar comunicação das mudanças 

Uma característica típica de projetos, especialmente em BPM, são as mudanças 

geradas no ambiente como resultado das ações implementadas. Em qualquer situação 

além de planejar, executar e controlar o projeto é preciso definir e realizar um 

processo de comunicação eficaz. CRUZ (2008), ressalta “O que as pessoas mais 

querem quando ocorre uma mudança na organização que trabalham, é serem 

comunicadas do que está acontecendo. Muitas vezes basta um pequeno seminário, no 

qual se coloque o que irá acontecer na organização, aonde se pretende chegar, quais as 

mudanças e qual o papel de cada um?”. Recomenda-se um processo de comunicação 

transparente e de mão-dupla com os stakeholders, para fortalecer o grau de confiança 

da equipe e criar as condições para o êxito das ações de mudanças.  Projetos 

relacionados a mudanças de processos, podem ter impacto sobre a estrutura 

organizacional e tecnologias, mas  o impacto sobre as pessoas é inevitável, uma vez 

que via de regra altera paradigmas relacionados a conhecimento e comportamento dos 

envolvidos.  

 
d) Alinhar o comportamento das pessoas aos novos paradigmas da mudança  

É comum na realização das mudanças as empresas se preocuparem apenas com os 

aspectos técnicos envolvidos. MANDELLI et al (2003) destaca “Poucas são as 

empresas que se preocupam com o que denominamos contrato psicológico da 

mudança, que corresponde à sua dimensão cultural e humana. Elas não percebem que 
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programas de mudanças são implementados por meio de pessoas e, quando não há 

cuidado com esse aspecto as chances da mudança se desintegrar são grandes”. 

BALDAM (2007) ressalta, “não haverá transformação na empresa se não houver 

transformação comportamental”.  

As pessoas tendem a agir de forma diferente quando submetidas às mesmas variáveis 

da mudança. Alinhar comportamento significa determinar e direcionar as expectativas 

das pessoas para os comportamentos desejados durante as mudanças, visando reduzir 

resistências e gerar comprometimento com os objetivos pretendidos. MANDELLI et al 

(2003)   diz “Não se deve conduzir nenhum processo de mudança organizacional e de 

mobilização de pessoas sem que certos comportamentos desejados estejam alinhados e 

validados para sustentar as estratégias pretendidas. Esses comportamentos são aqueles 

que impactam diretamente nos processos de mudanças e que estão relacionados aos 

rituais conduzidos pelos líderes”. São diversas as variáveis que podem ser objeto de 

interesse da organização para nivelamento do comportamento das pessoas num projeto 

de BPM, por exemplo: foco no cliente, visão sistêmica, trabalho em equipe, mudança 

gradativa, melhoria continua, entre outros.   

 
e) Respeitar e não assustar as pessoas envolvidas 

“Respeito é bom e eu gosto”, diz um velho ditado popular. Essa máxima também deve 

ser seguida no início, meio e fim de um projeto de mudanças. CRUZ (2008) comenta 

“a coisa mais importante a fazer num projeto de processos de negócios é tratar com 

respeito, desde o início, todos os envolvidos no projeto. Isto significa que devemos nos 

comunicar com todos na organização e esclarecer tudo que estiver sendo feito ou vier a 

ser feito pela equipe do projeto”. Além de tratar com dignidade, informar é uma forma 

de respeitar as pessoas. Na maioria das situações as pessoas estão executando o seu 

trabalho daquela forma, naquela função há muito tempo, com um determinado “status” 

e isso deve ser considerado na condução das mudanças. Induza as pessoas a 

participarem, explique o porquê das mudanças e destaque os benefícios para que as 

pessoas entendam e se forme um clima mais propenso a aceitação. Os possíveis erros 

ocorridos durante a fase inicial das mudanças é natural, por isso deve-se ter um cuidado 

para não inibir ou tolher a capacidade de assimilação, criatividade e colaboração das 

pessoas. Esses momentos têm que ser usados para reflexão com os envolvidos 

incentivando-os a participação e envolvimento nas soluções. MANDELLI et al  (2003) 

ressalta, “caberá ao gestor  identificar essas pessoas e encorajá-las para perceberem que 

esta angústia faz parte do aprendizado e o medo em relação ao desconhecido deverá ser 
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superado”. Enfim vale ressaltar um resumo de BALDAM et al (2007) sobre a 

expectativa das pessoas no ambiente de trabalho “respeito, confiança, controle sobre o 

que fazem, a oportunidade de fazerem um bom trabalho, interações agradáveis com os 

colegas, tratamento justo, a oportunidade de levar uma vida razoável, orgulho com o 

que fazem e com as realizações que alcançam, e a possibilidade de aprender”. 

 
f) Fazer alianças com quem for favorável 

Se o nível de resistência e dificuldades for elevado, principalmente partindo daqueles 

com poder na organização, uma estratégia a ser usada é realizar alianças com pessoas 

que sejam favoráveis, preferencialmente que tenham autoridade para apoiar, dar 

respaldo, abrir caminhos, enfim ajudar o superar esses obstáculos. Por essa razão é 

recomendável que em qualquer projeto de mudança o responsável desde o início 

identifique e busque o apoio efetivo de um patrocinador, além do maior número 

possível de alianças em outros níveis hierárquicos, inclusive com quem não tem um 

cargo mas tem liderança para influir e apoiar mudanças.  CRUZ (2008) comenta “Em 

toda empresa sempre vão existir aqueles que são a favor e aqueles que são do contra 

qualquer mudança. Cabe aos responsáveis pelos projetos descobrirem os pontos de 

apoio a fim de fazer as mudanças fluírem mais facilmente”. 

 

g) Recompensar os resultados alcançados e celebrar as conquistas 

Realizar mudanças nos processos de negócios traz desafios que dependendo do grau de 

complexidade, podem ser maiores ou menores. Seja qual for a magnitude das 

mudanças, os resultados dependem sempre das pessoas, que em todos os momentos, 

principalmente os de dificuldades devem ser chamadas a responsabilidade para 

participar e contribuir de forma efetiva. Por outro lado, nos momento das vitórias, as 

conquistas devem ser celebradas e as pessoas devem ser reconhecidas e 

recompensadas, nem que seja com veementes agradecimentos em público enaltecendo 

as pessoas envolvidas na conquista. MANDELLI et al (2003) destaca “Celebrar as 

conquistas durante a jornada é de fundamental importância, pois funciona como 

reconhecimento para aqueles que acreditaram antes para ver depois. Serve para 

recarregar as baterias, preparando as pessoas para os novos embates que certamente 

virão e, ao mesmo tempo, sinaliza para os não aderentes o novo caminho que deverá 

ser trilhado”.  
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4.5.4 Aspectos Relacionados aos Processos 
 

Neste Seção são apresentadas as ações para planejamento, mapeamento, modelagem, 

simulação, implantação, monitoramento e análise de dados dos processos de negócios.  As 

atividades aqui recomendadas devem ser coordenadas e executadas pelo Grupo de 

Especialistas em Processos (GEP) ou Escritórios de Processos (subitem 4.6.2), ou pela área 

da Qualidade, enfim pela área responsável pelos processos. BALDAM (2007) et AL, destaca 

“existem vários modelos para gerenciar processos de negócios. Na literatura especializada 

constam proposições de Harrington, Esseling & Nimwegen (1997), Smith & Fingar (2003), 

Kirchmer (2006), Jost e Scheer (2002), entre outros”.  Observando os modelos propostos por 

Baldam (2007) e Cruz (2008), semelhantes, recomendamos um modelo de ciclo de vida para 

BPM   representado graficamente na Figura 06, a seguir. 

 
Figura 06 – Ciclo de Business Process Management – BPM, baseado em figura do livro 
Gerenciamento de Processos de Negócios – BALDAM et al (2007) – modelo ajustado 
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4.5.4.1 Planejamento de BPM 
 
 

Nessa fase são utilizadas não somente as informações preliminares apontadas pelos 

stakeholders e aquelas apuradas no diagnóstico inicial (Seção 4.3 e 4.4 respectivamente), 

como também quaisquer informações relevantes, como exemplo, aquelas contidas nos  

planos estratégicos ou oriundas do ambiente externo. Essas informações são insumos para a 

análise que irá definir os processos que serão tratados através de BPM, assim como a 

prioridade que será dada em relação a seqüência de tratamento desses. Sendo assim,  

basicamente deverão ser executadas as seguintes atividades. 

 

a) Identificar os Processos   

Nesse passo serão definidos os processos de negócios que serão tratados através de 

BPM. Vimos no capítulo sobre conceitos relacionados à BPM, que os processos de 

negócios  estão diretamente ligados a geração da cadeia de valor das organizações e que 

são mais sensíveis às mudanças nas estratégias. De posse do mapa de processos e seus 

principais problemas identificados no diagnóstico inicial e conhecendo as estratégias 

definidas para realizar o negócio, pode-se fazer um exercício para identificar que 

processos migração para um contexto de BPM, selecionando aqueles que mais 

impactam a realização das estratégias. Vale ressaltar que essa é uma proposta que 

conduz à escolha de processos essenciais ou processos-chave. Entretanto, a empresa 

pode usar outros critérios para fazer essa seleção, como exemplo, aqueles com impacto 

imediato na solução de problemas (baixa desempenho operacional, custos elevados, 

novos marcos regulatórios, etc.), otimização de processo,  entre outros. 

 
 

b) Definir prioridades para modelar processos 

Uma vez escolhidos os processos a serem trabalhados, é recomendável não iniciar um 

número elevado de processos ao mesmo tempo. É aconselhável iniciar por um ou dois 

processos mais simples, mas ao mesmo tempo de impacto, a exemplo de um processo 

de “Controle de Propostas no Mercado” ou o processo de “Faturamento”. Essa 

estratégia além de ajudar a criar a cultura no ambiente, consolida o aprendizado da 

equipe de implantação, que se bem sucedido,  torna-se um caso de sucesso para 

incentivar as demais áreas. A partir desse ponto a organização define a ordem de 

prioridade de migração dos demais processos a partir do critério que melhor atender  aos 

seus objetivos. 
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4.5.4.2 Modelagem e Simulação de Processos 
 

Uma vez definidos os processos a serem gerenciados usando BPM, a equipe deverá mapear 

a situação atual, efetuar as análises necessárias, redesenhar o processo e em seguida 

realizar a simulação, conforme orientações a seguir. 

a) Mapear Processos 

Objetiva identificar e entender os processos existentes na organização. É uma atividade 

também conhecida como “modelagem As Is” (modelagem do estado atual).. O produto 

final dessa atividade é o desenho e análise do processo atual. A documentação 

basicamente deve conter a descrição e/ou representação gráfica dos processos existentes 

e suas inter-relações. O nível de profundidade do mapeamento dependerá das 

peculiaridades da análise a ser realizada nos processos, por exemplo, o grau de 

entendimento por parte dos stakeholders, a complexidade do processo, o objetivo do 

mapeamento, entre outros. Em linhas gerais, recomenda-se levantar os processos, sub-

processo, inter-relações, responsáveis, áreas e funções envolvidas, entradas, saídas, 

atividades, tratamento de exceções, funções críticas, métricas usadas e histórico do 

desempenho. O  mapeamento permite uma ampla visão  e entendimento da forma como 

a organização realiza suas operações. Várias técnicas podem ser usadas nessa atividade, 

a exemplo de reuniões  JAD3, brainstorming, entrevistas, questionários, observação 

direta, etc. 

A partir dessa etapa é recomendável usar uma ferramenta tecnológica para gerar a 

documentação e auxiliar na análise do estado atual do processo. Deverá ser usada uma 

notação para padronizar a documentação e a linguagem entre os analistas e usuários, 

que recomenda-se seja BPMN (Business Processes Modeling Notation), embora se 

destaque também o EPC4 (Event-driven Process Chains). Esses recursos já são 

encontrados na maioria das ferramentas de BPMS, mas caso não haja essa 

disponibilidade pode ser usada qualquer ferramenta que disponha desse recurso. 

 

b) Modelar Processos 

Compreende as atividades de análise, otimização e redesenho ou desenho do novo 

processo, também conhecida como “modelagem to be” (modelagem de estado futuro). 

                                                           
3 JAD (Joint Application Development) – técnica de levantamento de dados, que através de reuniões traz os 
stackholders para participação ativa na definição dos processos. 
4 EPC (Event-driven Process Chains)  
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De posse do mapeamento dos processos essa modelagem deverá contemplar as 

seguintes atividades:  

Análise do processo atual, observando especialmente, funções críticas, gargalos, 

integrações internas e externas, tratamento das exceções e sugestões de melhoria; e  

Redesenho ou desenho do novo processo, contemplando soluções para os problemas já 

ocorridos ou potenciais, melhorias com vistas a otimização dos processos. Na análise e 

otimização dos processos podem ser usadas qualquer abordagem técnica ou combinação 

dessas, a exemplo de benchmarking, diagrama de causa e efeito, GUT (Gravidade 

Urgência e Tendência), Pareto, PDCA (Plan, Do, Check e Act), entre outros. 

Dentre essas ferramentas destaca-se o PDCA, “idealizado por Shewhart e desenvolvido 

e divulgado por Deming”, MARSHALL J et al (2003). Essa ferramenta auxilia gestores 

ou técnicos a realizar de forma estruturada não somente a análise de problemas ou 

implementação de soluções e melhorias, como também a realização de objetivos 

definidos nos planos estratégicos ou operacionais. As quatro fases do ciclo PDCA são 

partes básicas de qualquer processo de gestão, planejamento (Plan), execução (Do), 

monitoramento/controle (Chek) e ações para realinhamento aos objetivos propostos 

(Act).  

Em relação ao processo a ser desenhado ou redesenhado, caso exista algum modelo de 

referência, a exemplo de COBIT, ITIL, CMMI, MPSbr, é recomendável usá-los como 

base para definir os novos processos, afinal esses modelos geralmente trazem as 

melhores práticas recomendadas.  

Afora as questões citadas, existem mais dois pontos relevantes para fechar a 

modelagem, a validação com os responsáveis e a documentação necessária. A validação 

final do novo modelo de processos e dos instrumentos de monitoramento, traz um 

caráter de comprometimento dos envolvidos com as definições, o que é importante para 

legitimar as mudanças. A elaboração da documentação dos processos deve ser feita com 

base nas regras estabelecidas, preferencialmente na mesma ferramenta e padrões do 

mapeamento, em conformidade com os requisitos de controles de versão, de alteração, 

armazenamento e publicação.  

 

c) Simular processo 

A simulação do processo modelado é uma etapa importante para identificar os ajustes  

necessários  que possam melhorar ou corrigir possíveis problemas. A maioria das 

ferramentas de BPMS já possuem essa funcionalidade para executar essa atividade. 
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BALDAM et AL (2007), afirma “nem sempre  testes podem ser feitos em softwares, 

obrigando a mover equipamentos e pessoas para realizar a simulação”. Usando 

componentes computacionais ou não essa simulação deve ser feita com os recursos que 

serão usados no processo real para permitir uma avaliação próxima a realidade.  

A simulação permite identificar melhorias no processo de negócio, antes mesmo de sua 

implantação em produção, a exemplo da eliminação de possíveis gargalos, redução de 

custos e até mesmo o dimensionamento correto de equipes. Simular a execução do 

processo pode ser feita um número repetido de vezes, variando parâmetros, regras, 

quantidade de recursos, etc. Por exemplo, num processo de aprovação de uma operação 

de crédito bancário, alguns parâmetros que podem variar para permitir a simulação de 

diferentes condições, a exemplo de limites de alçada dos gerentes para aprovação do 

crédito, taxas de juros,  porte do cliente, entre outros. 

 

4.5.4.3 Implantação dos Processos 
 

Vale ressaltar, sempre que possível, mudanças em processos devem ser implementadas de 

forma incremental, preferencialmente consolidando estágios de maturidade da evolução das 

mudanças. A idéia é que cada versão do processo traga um conjunto de mudanças, que 

permita o aprendizado da equipe gradualmente, consolidando os novos procedimentos, 

administrando os possíveis problemas e superando as resistências. Mudanças radicais 

devem ser feitas somente se motivadas por situações críticas, sejam tecnológicas, 

operacionais ou políticas da gestão. Por essa razão, nessa atividade, além dos cuidados com 

aspectos técnicos, como definição cronológica das etapas e recursos da implantação, será 

exigido do gerente do projeto competências relacionadas a comunicação, persuasão, 

negociação, liderança, entre outras. Vale lembrar que a orientação do BPM é diferente do 

que foi a  reengenharia, HAMMER (1994), que pregava alterações radicais em processos e 

estrutura, ou seja, em BPM as mudanças devem ocorrer preferencialmente de forma 

gradativa, como resultado da gestão do processo e isso irá exigir muita competência e 

habilidade do gerente de projetos.  

Um Plano de Implantação deverá ser elaborado e comunicado aqueles que são interessados 

e/ou envolvidos com os novos processos. As atividades básicas recomendadas para esse 

Plano de Implantação são: 
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a) Treinar os usuários 

Consiste na capacitação dos usuários quanto as regras, procedimentos e ferramentas 

definidas para os processos a serem implantados.   

 
b) Executar Processos 

Preferencialmente logo após o treinamento, o processo deve ser implantado, ou seja, 

iniciada a sua execução. Desde esse início, por um período que depende de cada caso, o 

funcionamento do processo deve ser acompanhado pela equipe de implantação visando 

verificar se está sendo realizado de acordo com o planejado. Caso haja desvios os 

ajustes devem ser realizados e as causas devem ser identificadas e eliminadas evitando-

se assim a repetição das não conformidades. Se necessário um Plano deve ser elaborado 

para orientar a execução das ações preventivas, corretivas ou melhorias, e onde fique 

claro a ação a ser executada, recursos necessários, as atividades a serem realizadas, 

prazos e responsáveis. das ações preventivas, corretivas e melhorias. 

 
c) Realizar Melhoria Contínua 

A melhoria continua, nos moldes propostos por Kaizen, é uma prática que deve fazer 

parte da rotina da organização, em todas as áreas e níveis gerenciais ou operacionais. 

Segundo BALDAM et al (2007), “quase sempre há possibilidade de aperfeiçoamento 

dos processos em operação na organização”. Vários fatores influenciam a realização da 

melhoria contínua, entre os quais, mudanças da tecnologia, resultados da avaliação de 

desempenho de processos, novas exigências do mercado, novos patamares de 

conhecimento, análise de dados, entre outros.   A melhoria continua pode surgir no dia a 

dia, como resultado de necessidades emergentes durante a operação dos processos, 

como também a partir de mecanismos estruturados, como reunião periódica de análise 

crítica de processos e programas de incentivo a sugestões de melhorias.  

 

4.5.4.4 Monitoramento e Controle de Processos 
 

Segundo DE SORDI (2007), “enquanto na organização funcional o trabalho é avaliado 

com foco no desempenho dos trabalhos fragmentados das áreas funcionais, na organização 

gerida por processos valoriza-se o desempenho de cada processo, de forma a manter uma 

linha de agregação constante de valor às suas propostas de entrega”.  

A questão é então definir como avaliar o desempenho dos processos? Faz-se necessário 

definir e implementar práticas de monitoramento e avaliação do desempenho, através da 
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análise de dados, visando avaliar se os processos estão sendo executados de acordo com o 

planejado, se estão alinhados com as estratégias definidas e se há oportunidades de 

melhorias. Observando propostas de modelos baseados em processos, a exemplo da ISO 

9001:2000 - ABNT (2000), PNQ - Prêmio Nacional da Qualidade (www.fnq.org.br) e BSC 

(Balanced ScoreCard) – (KAPLAN e NORTON, 1997), recomendamos:  

 

a) Criação, coleta e análise de indicadores 

Em relação a definição de métricas, uma prática que pode ajudar é a análise do objetivo 

do processo modelado e estabelecimento de pontos de controle. Por exemplo, tomando 

por base um processo de Atendimento a Clientes, que parâmetros poderiam ser 

considerados para concluirmos que o processo está atingindo os objetivos? Poderíamos 

considerar os seguintes indicadores: tempo de resposta ao cliente, quantidade de 

ocorrências atendidas no prazo acordado, quantidade de atendimentos com eficácia na 

solução, entre outras.  

A organização deve definir um processo de coleta dos indicadores. O gestor do processo 

ou o responsável pelo Escritório de Processos, se for o caso, deve garantir essa coleta, 

seja de forma manualmente ou de forma automática através de algum software (tipo 

cockpit ou similar), no qual sejam incluídos ou acessados os dados dos indicadores e 

após tabulados sejam disponibilizados, inclusive em formato gráfico, para avaliação. 

Segundo BALDAM (2007), “BSC, BI e BAM, entre outros, são ferramentas que podem 

permitir uma melhor visão do desempenho geral e apontar se a organização está 

caminhando na direção correta ou se ajustes são necessários nos processos, nas metas ou 

mesmo nas estratégias definidas”. 

Recomendamos registrar os dados da situação vigente, antes de serem colocadas em 

execução os novos processos, para permitir a análise comparativa desses indicadores em 

relação a sua evolução e as metas estabelecidas.  

 

b) Realizar auditorias nos processos 

Essa é uma atividade que deve avaliar não só a conformidade entre o que está sendo 

realizado e o que foi planejado, como também deve subsidiar os gestores com 

informações sobre o desempenho e oportunidades de melhorias nos processos. Pode ser 

usada a norma NBR ISO 19011:2000 – Diretrizes para Auditoria de Sistemas de Gestão 

da Qualidade e Ambiental, como referência para definir os processos de auditoria. 

Deverá ser  definido um cronograma de auditoria interna, para orientar a realização de 
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auditorias em periodicidade que atenda as necessidades da avaliação dos processos, 

assim como a formação de auditores internos com base nessa norma. 

 

c) Realizar análise crítica dos resultados dos processos 

Periodicamente deverá ser realizada uma reunião de análise crítica dos resultados dos 

processos, com base na evolução dos indicadores, assim como nos resultados das 

auditorias internas, ou qualquer outra fonte de informação sobre os resultados dos 

processos. As empresas certificadas ISO 9001:2000 adotam uma prática semelhante a 

essa, porém relacionada a análise crítica do Sistema de Gestão da Qualidade, sendo os 

processos um dos elementos avaliados. Para participar dessa reunião que estamos 

recomendando, além dos gestores responsáveis e gestores usuários dos processos, 

sugerimos convocar também, os principais usuários que operam o processo em análise, 

para ampliar e enriquecer as discussões. Em relação as não-conformidades encontradas, 

o foco da análise deve ser a identificação das causas reais ou potenciais que induzem ou 

possam induzir ao mau desempenho dos processos. Eliminado essas causas, os 

problemas não se repetirão. Planos de ações corretivas, preventivas ou de melhorias 

devem ser elaborados e acompanhados pelos responsáveis visando a eficácia das ações 

planejadas. 

 
 
4.5.5 Aspectos Relacionados à Estrutura Organizacional 
 

A estrutura organizacional é um dos componentes referenciais do modelo de gestão da 

empresa, através da qual visualizamos graficamente como a empresa está estruturada para 

realizar as suas estratégias. O organograma é a representação visual da estrutura 

organizacional, onde podem ser identificadas as áreas funcionais, os níveis hierárquicos 

e a cadeia de relacionamento direto entre essas áreas. DE SORDI (2008) comenta “Na 

organização funcional, a empresa é estruturada hierarquicamente, seus departamentos 

trabalham isoladamente, direcionados aos próprios objetivos, enquanto na organização 

gerida por processos a hierarquia é reduzida. Nesta última, os níveis que não agregam 

valor aos resultados são eliminados em benefício de uma visão voltada à proposição de 

valor na entrega final do produto de cada processo”.  

O surgimento do conceito de processos de negócios como forma de estruturar e 

gerenciar as empresas, foi uma resposta da abordagem administrativa da gestão, para 

as novas necessidades do negócio, impostas pela globalização e alto grau de 

competitividade entre as organizações. 
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Sobre a gestão de processos de negócios através de BPM em relação ao modelo 

organizacional das empresas, vale destacar os aspectos a seguir. 

 

4.5.5.1 Impactos de BPM na estrutura organizacional 
Ao executar um projeto de BPM a empresa estará implementando uma mudança 

estratégica, visto que os seus processos de negócios passarão a ser gerenciados visando 

atender requisitos cada vez mais exigidos pelo contexto empresarial, a exemplo de uma 

maior produtividade, redução de custos, fortalecimento da sua cadeia de valor, respostas 

mais rápidas as demandas, foco no cliente e atrelamento desses processos as estratégias da 

empresa. Essas atuais exigências do mercado refletem nas estratégias definidas pelas 

empresas e como conseqüência nos processos e estrutura organizacional.   

Ao realizar um projeto BPM, a empresa estará sendo conduzida para a abordagem de 

gestão por processos, e nesse contexto “a gestão por processos, por priorizar o processo 

em si, provoca várias alterações na estrutura organizacional, tais como: deslocamento 

de grande parte do processo decisório que, antes, estava em mãos de superiores 

hierárquicos, para os "donos de processos" e operadores; eliminação das barreiras de 

comunicações hierárquicas e funcionais da organização; enxugamento dos níveis 

hierárquicos de decisão; reconfiguração das habilidades necessárias para o trabalho 

orientado a processos; fortalecimento de parcerias externas e terceirização de 

atividades não fundamentais para a organização, entre as mais importantes”, DE 

SORDI (2008). 

 
4.5.5.2 Abrangência do impacto  
 

DE SORDI (2008) definiu “Os processos de negócios são fluxos de atividades, de 

diferentes áreas funcionais, ou mesmo de diferentes empresas, que geram algo de 

valor para seus clientes”.  Ao adotar BPM a visão de processos pode e deve abranger 

não somente os limites da empresa, mas também os processos geradores de valor 

para seus clientes, componentes da cadeia colaborativa com seus parceiros e 

clientes. Uma vez colocados em prática os fundamentos básicos da mudança 

baseada em BPM, haverá impacto na estrutura organizacional, pois alguns 

paradigmas do modelo baseado em funções fatalmente serão alterados. Esses novos 

paradigmas estarão relacionados não somente a horizontalização dos processos 

(visão multifuncional e redução dos níveis hierárquicos). Conforme ressalta DE 

SORDI (2008) “as organizações geridas por processos privilegiam a abertura da 
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comunicação, a transparência no trabalho, o sentido de colaboração e cobrança 

mútua ao longo de todo o processo, o que facilita o desenvolvimento do trabalho 

participativo entre os executantes”. 

A abrangência do impacto na estrutura dependerá do grau de mudança nas 

estratégias da empresa e/ou na amplitude dos processos tratados através de BPM. 

Vale lembrar que o ambiente interno e externo em que a empresa atua, influencia a 

definição de suas estratégias e essas na mesma direção impactam na definição de processos 

de negócios e na estrutura da organização, MANDELLI et al (2003).  Recomenda-se, 

sempre que possível, fazer as mudanças organizacionais depois de colocar o novo processo 

em uso. 

Vale ressaltar que, segundo DE SORDI (2008), “as organizações orientadas a 

processos não deixam de ter suas áreas funcionais, embora objetivos, produtos e 

serviços, métricas, fluxo de atividades e demais aspectos gerenciais sejam, definidos 

e analisados dentro da visão de processos de negócios”.  

 

4.5.5.3 Cuidados na mudança da estrutura organizacional 
Realizar mudança na estrutura organizacional é tão difícil quanto modificar processos. Por 

esse razão vale alertar para alguns problemas a serem enfrentados.  

Geralmente há sempre em jogo, além dos aspectos técnicos outros interesses que podem 

dificultar as alterações na estrutura organizacional. MANDELLI et al (2003) alerta “muitas 

empresas redefinem sua estratégia, mas a manutenção da estrutura anterior, por 

conveniência das pessoas, dificilmente torna a nova estratégia efetiva. A dificuldade 

em mudar a estrutura acontece porque, historicamente, o objetivo é institucionalizar 

a estabilidade atual e futura e isso era, para muitos, razão de esperanças de 

crescimento profissional”. Para esses a lógica diz que quanto maior a estrutura 

organizacional maiores serão as chances de acomodações e crescimento na carreira. 

MANDELLI et al (2003) ressalta outro grande erro nas empresas “é a tentativa de 

implementar novas estratégias através de estruturas antigas ou criando estruturas 

específicas de projetos. A estratégia precisa ser implantada por meio de uma 

estrutura específica e adequada a ela, pois da mesma forma que a estrutura 

possibilita a implementação da mudança, ela também pode dificultar esse 

movimento”. Outro ponto relevante é que as pessoas precisam estar convencidas de que a 

nova estrutura  faz sentido e que ela alavancará a estratégia e  cumprirá com seu 

papel de instrumento de apoio a consecução dos objetivos empresariais. 
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4.5.5.4 Etapas básicas para realizar mudanças na estrutura 
 

A proposta descrita,  na Tabela 08 – Etapas para Implantação da Mudança, apresentada a 

seguir, recomenda as etapas básicas para implantar as mudanças na estrutura 

organizacional. Trata-se de uma proposta de MANDELLI et al (2003) para realizar 

mudanças organizacionais em geral, que utilizamos como base para sugerir um roteiro 

básico para mudar a estrutura a partir  de um projeto BPM. 

 

Tabela 08 – Etapas para Implantação da Mudança.  

ETAPAS PARA IMPLANTAÇÃO DA MUDANÇA 

Etapa Objetivo Metodologia 

Estruturando a 
mudança 

Estabelecer mecanismos que 
garantem a realização da mudança 

Reunião com Diretoria 

Mobilizando as 
pessoas 

Comprometer os gestores com o 
processo de mudança 

Reunião com a Diretoria e todos 
os gestores 
 

Estruturando os 
processos 

Validar a rede de processos e 
identificar, para cada processo, 
políticas, produtos e indicadores. 

Reuniões individuais para cada 
processo, com a presença do seu 
gestor, determinados 
componentes da equipe e alguns 
integrantes de processos/clientes 
 

Levantamento de 
números  

Apurar os números atuais dos 
indicadores de cada processo. 

Apuração dos números atuais de 
cada indicador 
 

Projetando as 
metas 

Estabelecer as metas para cada 
indicador dos processos 

Negociação entre os processos, 
clientes e fornecedores 

Alinhando metas 
e definindo as 
ações 

Validar as metas estabelecidas para 
cada indicador dos processos e 
definir as ações a serem 
implementadas para atingir as metas 

Workshop com a presença da 
Diretoria e dos gestores 

Detalhando as 
ações 

Detalhar as atividades de cada ação 
para facilitar seu desenvolvimento 

Reunião dos gestores com suas 
respectivas equipes 

Divulgando as 
mudanças 

Comunicar a mudança para todos os 
níveis da empresa 

Reuniões setoriais e quadros 
informativos 

Implantado as 
mudanças 

Treinar equipe e implementar as 
mudanças 

 

Reuniões com as equipes 
envolvidas 

 

 

4.5.6 Aspectos Relacionados à Tecnologia 
 

Sabemos que a gestão de processos pode ser feita independente do uso de ferramentas 

tecnológicas. Entretanto, assim como nas demais áreas do conhecimento humano o uso da 

tecnologia de forma adequada, resultará numa maior agilidade, segurança, produtividade e 
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capacidade de realizar um objetivo definido. Portanto a gestão de processos ao usar os atuais 

recursos da TI, torna-se mais efetiva haja vista o potencial das soluções tecnológicas 

disponíveis.  

 

4.5.6.1 Ferramentas que podem compor uma arquitetura BPM 
 

Desde meados de 90, os ERP´s  (Enterprise Resource Planning), CRM´s (Customer 

Relationship Management), SCM´s (Supply Chain Management) disponibilizaram 

processos considerados commodities oferecendo maior agilidade na execução e algumas 

funcionalidades de monitoramento, BALDAM et al (2007). Os avanços da TI, através das 

inovações em hardware e software (microcomputadores em rede, internet, redes sem fio, 

telefonia móvel, etc.), ampliaram a integração de processos internos e externos, 

remodelando ou formatando novos modelos de negócios. Nesse complexo ambiente, BPM 

assume um papel fundamental, na medida em que as empresas passam a ter uma maior 

capacidade de avaliar a importância estratégica dos seus processos e a gerenciá-los, 

transformando essa competência numa vantagem competitiva. 

Nesse contexto, embora não sejam usadas com um fim em si mesmo, as ferramentas 

disponibilizadas pela TI, tem um papel importante para a eficácia das soluções adotadas, 

em especial as soluções constantes nas ferramentas BPMS (Business Process Management 

System).  Segundo BALDAM et al. (2007), “a maior visibilidade para o uso de BPM está 

nas ferramentas de modelagem e análise de processos (existentes nas ferramentas 

Workflow e BPMS), porém, sabe-se que o sucesso da continuidade de BPM nas 

organizações está nas ferramentas que permitem implementações de processos que apóiam 

os negócios”. Em outras palavras não são somente as ferramentas de modelagem, análise e 

simulação de processos que podem fazer parte de uma  solução BPM. Ferramentas de 

planejamento, ERP´s, CRM´s, SCM´s, sistemas legados, BI, BSC, entre outros também 

podem estar incluídos na solução.   

Para uma melhor visualização consta na página seguinte a Figura 07, contendo a 

representação gráfica de uma arquitetura BPM, demonstrando a classificação das 

ferramentas de TI, que podem compor uma solução dessa natureza. 
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Figura 07 – Arquitetura para ferramentas de TI aplicáveis a  BPM. Extraída do      
livro Gerenciamento de Processos de Negócios – BALDAM et al (2007). 

 
Já existe uma diversidade de ferramentas para compor uma solução de BPM, embora para 

algumas haja questionamentos sobre a eficácia da sua aplicação. Neste trabalho destacamos 

aquelas ferramentas ou tecnologias mais citadas por especialistas na literatura atual, como 

componentes de soluções mais aceitas ou utilizadas com êxito. 

 
 

4.5.6.2 BPMS (Business Process Management System) 
 

Dentre as ferramentas de uma arquitetura BPM, ressaltamos a solução BPMS, uma das 

contribuições mais recentes da TI para implementação da gestão de processos, como 

também uma das soluções tecnológicas que tem contribuído para tornar mais efetiva a 

gestão dos processos, nos moldes preconizado por DAVENPORT e HAMMER (1994).  

BPMS  é um categoria de software usado para apoiar a implantação e execução dos 

processos sob a ótica de BPM. Segundo os especialistas, através desses softwares é 

possível realizar além do mapeamento e modelagem de processos, simulações, execução e 

monitoramento das atividades em tempo real, bem como a integração entre aplicações do 

legado e tarefas manuais. É possível encontrar software com um maior ou menor grau de 
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completude em relação às necessidades da solução BPMS. Porém em linhas gerais, uma 

solução BPMS poderá ter a arquitetura definida conforme a Figura 08, a seguir. 

 

 

 

     Figura 08 – Arquitetura da Solução com BPMS. Extraída do material de 
apresentação do “Primeiro Congresso Pernambucano de Gerenciamento  de  

Projetos” – PEREIRA (2008) 
 

Vale ressaltar a diferença dessas soluções em relação as ferramentas de workflow, 

enquanto essas  no máximo viabilizam o mapeamento e modelagem dos processos e 

alguma integração, uma ferramenta de BPMS além dessas características permite a 

orquestração das atividades manuais e automatizadas, integração entre elas, monitoramento 

dos resultados e melhoria continua dos processos.  Algumas ferramentas BPMS, 

normalmente gratuitas, destinam-se apenas ao desenho dos fluxos, necessitando de outra 

para fazer a execução e operacionalização desses. Nesses casos, deve-se ter o cuidado na 

escolha da ferramenta, pois se houver incompatibilidade entre essas, possivelmente haverá 

a necessidade de redesenho dos fluxos numa nova ferramenta.   

Vale lembrar que não bastará  acertar na aquisição da solução BPMS  para  haver êxito na 

implementação de BPM, pois o sucesso do projeto dependerá das várias etapas que compõe 

um projeto dessa natureza e que envolve além da tecnologia, aspectos organizacionais,  

pessoas e processos. 

 

ERP CRM RH BI

BPMS

ERP CRM RH BI

BPMS
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4.5.6.3 Principais Funcionalidades de uma Solução BPMS 
 

Antes de adotar uma solução BPMS é necessário definir que funcionalidades serão exigidas 

da suíte a ser adotada. De um modo geral as propostas elaboradas pelos especialistas são 

semelhantes, com mais ou menos detalhes, em relação às características básicas que devem 

compor uma solução dessa natureza.  

 

a) BALDAM et al (2007) e DE SORDI (2008), em linhas gerais definem  soluções 

parecidas em termos tecnológicos para uma arquitetura BPM, relacionadas a módulos 

e/ou ferramentas para atender os seguintes requisitos básicos:  

• Mapeamento e modelagem de processos 

• Definição de regras de negócios 

• Integração com aplicações e base de dados 

• Interação com os usuários dos processos  

• Mecanismos para execução dos processos 

• Monitoramento dos processos 

 

b) De SORDI (2008) propõe que as funcionalidades sejam agrupadas em três categorias: 

• Recursos para otimização e flexibilização da operação do processo 

� Flexibilidade para alteração de softwares conectados para execução de atividades 

� Monitoramento das ocorrências de problemas nos ambientes computacionais 

� Interação humana na operação do processo 

� Flexibilidade para alteração do fluxo de atividades conforme o contexto 

� Manuais on-line com instruções e diagramas operacionais do processo 

� Gerenciamento de versões operacionais de processos 

� Assinalamento de casos reais (instâncias do processo) para análise posterior 

• Recursos para gerenciamento da operação dos processos 

� Identificação de gargalos 

� Sugestão de potenciais pontos de melhorias 

� Apontamento do caminho crítico e demais dados da operação em tempo real 

� Análise dos recursos alocados no processo  

� Identificação dos recursos necessários 

� Apuração de custos 

� Atribuição de metas 

� Painel de controle 
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• Recursos para o planejamento e projeto do processo 

� Realização de simulações 

� Histórico evolutivo do processo 

 

c) PEREIRA (2007) destaca em um dos artigos postados em seu blog, a opinião de Ismael 

Ghalimi, CEO da Intalio sobre o que é um BPMS completo. Ghalimi definiu três níveis 

de completeza do produto. 

• Uma solução básica deveria ter no mínimo as seguintes funcionalidades: 

� Ferramenta de modelagem e desenho do processo�

� Engenho de execução do processos�

� Orquestração de web services�

� Interface de workflow para usuários�

• Para ter um produto mais completo, seria necessário:�

� Suporte para regras de negócio complexas�

� Business Activity Monitoring (BAM)�

� Controle de versão dos documentos anexados a instâncias do processo�

• E para um produto “matador” seria acrescentado:�

� Enterprise Service Bus (ESB)�

� Repositório de metadados�

� Uma suite de business intelligence 

 

Segundo PEREIRA (2007),�Ghalimi concluiu dizendo “com este poder de fogo e nível de 

sofisticação pode-se gerenciar virtualmente qualquer tipo de processo nos ambientes mais 

complexos”.  

 

4.5.6.4 Outras Tecnologias com Impacto Direto sobre BPM 
 

Além das ferramentas de BPMS até aqui citadas, fazem parte de uma solução BPM, outras 

tecnologias, dentre as quais recomendamos que seja avaliado a utilização das seguintes. 

  

a) BPMN (Business Process Modeling Notation) 

Conforme já definido no capítulo sobre conceituação, BPMN é uma notação gráfica 

usada para representar fluxos de processos a serem mapeados. A simbologia usada  

permite a especificação dos fluxos num nível de detalhamento próximo da 

complexidade de um ambiente real. Essa notação facilita a comunicação entre analistas 
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e usuários, bem como as análises necessárias para preparação da versão inicial do 

processo ou melhorias a serem realizadas. A seguir, a Tabela 09 – Simbologia Básica 

em BPMN, contém quatro símbolos básicos para desenhar fluxos de processos, com os 

quais é possível construir modelos com relativo grau de complexidade.   

 

  Tabela 09 – Simbologia Básica em BPMN 

Simbologia      Descrição Figura 

Evento É um fato que ocorre durante um 

processo de negócio. Geralmente 

tem uma causa ou geram um 

impacto. Há três tipos de 

eventos, iniciais, intermediários 

ou finais. Exemplos: mensagem, 

hora ou regra estabelecidas, 

cancelamento, ocorrência de um 

erro, etc. 

  

 

Atividade Representa sub-processos ou 

tarefas, exemplo: digitar uma 

senha, assinar fatura, etc. O sub-

processo é distinguido por uma 

pequena cruz no centro inferior 

da figura.  

 

Gateway 

(decisões) 

É usado para representar 

decisões que levam a caminhos 

diferentes no processo, como 

também para convergência de 

fluxos.  

 

Fluxo de 

seqüência 

É usada para mostrar o sentido e 

a seqüência das atividades 

 

Podem ser utilizadas diversas combinações entre esses elementos à medida que for 

necessário representar as particularidades do processo modelado. Segundo DE SORDI 

Evento inicial 

Evento intermediário 

Evento final 



 

89 
 

(2008) “trata-se de uma especificação bastante apropriada para processos de negócios, 

pois não há nenhuma alternativa similar que tenha o mesmo nível de adequação. É 

importante se lembrar de que ela se aplica a todos os ciclos de gestão de processos de 

negócios, sendo o principal meio de interação das pessoas com o processo”.  

De uma forma geral, num modelo BPMN é possível representar as seguintes situações:  

• Processos e sub-processos. 

• Instanciação de múltiplas atividades  

• Decisões, paralelismo e sincronização de processos 

• Áreas e papéis que participam do processo 

• Trocas de mensagens entre participantes do processo 

 
Na Figura 09, a seguir, observa-se um exemplo que demonstra parte de um processo 

modelado numa ferramenta BPMS,  usando a notação BPMN. 

 

 
     
           Figura 09 – Processo modelado através de ferramenta BPMS usando BPMN.    

Extraída do   material de apresentação do “Primeiro Congresso Pernambucano     
           de Gerenciamento  de Projetos” – PEREIRA (2008) 
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b) SOA (Service Oriented Architecture)   

SOA não é uma tecnologia e sim um conjunto de princípios e metodologias, que 

formam uma arquitetura voltada para desenhar e desenvolver “serviços” de software 

que possam ser distribuídos e geridos através da rede interna da organização e da Web. 

A SOA juntamente com as ferramentas de BPMS trazem uma grande contribuição para 

a integração entre diferentes plataformas e softwares diversos (ERP, CRM, aplicações 

legadas, etc.). BPMS e SOA, juntos, permitem a construção de soluções orientadas a 

processos, e em conseqüência ao negócio, apoiadas sobre uma infra-estrutura 

tecnológica flexível e adaptável, conectando-se a visão de processos à execução dos 

sistemas, gerando um alinhamento estratégico entre o negócio e a TI.  

ERL (2008) adverte, “nem sempre SOA será a melhor escolha para todas as empresas. 

Recomenda-se que cada empresa se aculture sobre essa ferramenta e tecnologias 

disponíveis para poder fazer uma escolha consciente”. ERL (2008), ressalta que “para as 

aplicações do legado, estruturadas por funções ou objetos que seja vantajoso uma 

migração para uma abordagem por processos, há muito que se pensar e definir sobre 

essa migração, especialmente quando se optar pelo uso da SOA”. Ao adotar essa 

estratégia é necessário lembrar que SOA é um investimento de longo prazo, a empresa 

leva tempo e dinheiro para ter um uma biblioteca de serviços de qualidade. Por outro 

lado se adotado corretamente os retornos sobre os investimentos serão certos nos 

períodos seguintes. Ainda segundo ERL (2008), “os serviços serão padronizados e 

operacionalizados de forma interoperável, proporcionando a eles repetidas combinações 

ao longo do tempo. Uma empresa desse tipo pode oferecer vantagens competitivas, 

incluindo o estado da arte quanto à agilidade organizacional”. Como em qualquer 

projeto que se queira diminuir riscos e reduzir custos iniciais, uma boa prática será 

iniciar com um projeto piloto, numa determinada função da organização onde possa ser 

definido um conjunto de serviços que venha a ser utilizado pela maioria da organização. 

O especialista alerta também com relação ao desempenho e segurança da solução 

adotada. A performance dependerá muito do ambiente de execução e de sua 

escalabidade. Algumas tecnologias utilizadas nos Web Services já estão bastante 

maduras e estabilizadas, enquanto outras deverão evoluir nos próximos anos, ressalta 

ERL (2008). Web Services tem recebido uma maior atenção dos grandes fornecedores 

de soluções em SOA, razão pela qual atualmente há uma maior ênfase nessa tecnologia.  
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c) Web Services 

Web Service rapidamente se tornou o padrão para a publicação de serviços tanto no 

ambiente interno, como em relação ao contexto externo para integração com clientes, 

parceiros e fornecedores. Segundo YOUNG (2008), a base dos Web Services são os 

documentos XML (arquivos textos) e, por serem textos, qualquer sistema pode gerar e 

entender  

Algumas tecnologias usadas para desenvolver um Web Service são:  

� XML - Para a representação e estruturação dos dados nas mensagens 

recebidas/enviadas. Os serviços (operações, mensagens, parâmetros, etc.) são 

descritos usando a linguagem WSDL (Web Services Description Language). 

� SOAP (Simple Object Access Protocol), protocolo baseado em XML usado para 

codificar as chamadas às operações, incluindo os parâmetros de entrada/saída. 

Segundo REIS (2008), o SOAP permitiu a prática do conceito de interoperabilidade 

entre tecnologias diferentes, por exemplo entre plataformas java, .NET e Web.  

� WSDL (Web Service Description Language), padrão baseado em XML para 

descrever os serviços (operações, mensagens, parâmetros, etc.). Funciona como uma 

espécie de “TypeLibrary” do Web Service, além de ser usado para a validação das 

chamadas dos métodos. 

� HTTP (HyperText Transfer Protocol), usadas para passar mensagens através das 

máquinas. Estas mensagens podem variar muito na complexidade, desde a chamada 

de um método, às submissões para ordens de execução de tarefas.   

� UDDI (Universal Description, Discovery and Integration), protocolo usado para a 

organização, publicação e pesquisa/descoberta de Web Services. 

 

A partir dos Web Services as empresas podem publicar serviços de forma simples que 

estarão totalmente isolados da base de dados. “O uso de Web Services garante que os 

processos de mudança e automatização se tornem muito mais simples. Acredita-se que 

no futuro as empresas irão listar seus Web services em diretórios públicos (UDDI), de 

onde poderão ser vendidos como serviços para outras empresas, instituições ou usuários 

comuns”, comenta MACEDO (2007). 

 

d) BPEL (Business Process Execution Language) 

Trata-se de uma linguagem de execução de processos, escrita em XML em uma 

ferramenta gráfica, a exemplo de BPMN,  usada para orquestrar os serviços em uma 



 

92 
 

seqüência, substituindo o código relativo aos processos embutido nas aplicações 

tradicionais. REIS (2007) , diz “os engines BPEL funcionam como interpretadores de 

códigos XML, que executam atividades com se fosse um programa, mas de manutenção 

facilitada, já que apenas esses XML são afetados nesta atividade”. Segundo REIS 

(2007) “é fundamental esclarecer que BPEL orquestra apenas web services. Mesmo 

empresas que adotaram unicamente o SOA, se o mecanismo de comunicação entre os 

serviços não for web services, o BPEL é inaplicável. Existem no mercado soluções 

BPMS que integram com diversas tecnologias como EJB, Corba, DCOM, entre outras. 

Passar a adotar web services simplesmente porque a ferramenta de desenho gera BPEL 

é limitar o rol disponível de possibilidades tecnológicas, e nem sempre é desejável 

utilizar web services”. Dentre os pontos positivos do BPEL destacam-se a possibilidade 

de ser  usado tanto pelo pessoal de TI como pelos profissionais de negócios, gerando 

uma maior interação entre essas equipes; a capacidade de induzir uma maior 

independência do pessoal de negócios na construção das soluções; e  reduzir os custos 

de manutenção das aplicações. 

 

e) ECM (Enterprise Content Management) 

Gestão de conteúdo empresarial  é o conjunto de tecnologias usadas para gerir o ciclo de 

vida da informação não estruturada (documentos em papel e formato eletrônico, fax, e-

mail, etc) passando pelas fases de criação/captura, armazenamento, versionamento, 

indexação, gestão, limpeza, distribuição, publicação, pesquisa e arquivo, relacionando 

os conteúdos com processos de negócio.  

Ao usar  uma ferramenta ECM, a implementação de processos que dependa da 

organização documentacional será facilitada, visto que eliminando-se ou minimizando 

repositórios não estruturados de documentos, espera-se que sejam eliminados  

redundâncias, perda de dados relevantes,  guarda de informações obsoletas,  não 

localização de documentos, entre outras não-conformidades. Segundo BALDAM et al 

(2007), “O ECM  propõe-se a minimizar, e em alguns casos eliminar, esses silos de 

informação não estruturada nas organizações. Com uma estrutura de ECM, torna-se 

possível integrar a maior parte das informações dessa natureza em repositório único, 

facilitando a implementação de processos que dependam desse tipo de informação”. 

Segundo JENKINS (2004) estão inseridas dentre as tecnologias de ECM, ferramentas 

como GED (Gerenciamento Eletrônico de Documentos), portais, workflow, DAM 

(Digital Asset Management), e-mail´s, etc. 
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f) Assinatura com Certificado Digital 

A assinatura com certificado digital é uma garantia de autenticidade de uma ordem ou 

documento emitido pelo computador. Para operacionalização da assinatura digital existe 

o conceito de chave pública e privada, sendo a primeira disponibilizada pelo 

destinatário para uso do emissor da mensagem. O procedimento da assinatura digital 

exige que o remetente tenha um documento eletrônico e a chave pública do destinatário, 

que tanto pode ser uma pessoa quanto uma instituição qualquer. Através de softwares 

apropriados, o documento é criptografado de acordo com a chave pública. O receptor 

usará então sua chave privada correspondente para decriptografar o arquivo. Se 

qualquer bit do documento for alterado a assinatura será deformada, invalidando o 

arquivo.  Para obter uma assinatura digital, primeiro é necessário procurar uma entidade 

que faça esse serviço, isto é, deve-se procurar uma autoridade certificadora (AC). Uma 

AC tem a função de verificar a identidade de um usuário e associar a ele uma chave. 

Essas informações são então inseridas em um documento conhecido como Certificado 

Digital. Um certificado digital contém a chave pública do usuário e os dados 

necessários sobre sua identidade. Esse certificado pode ser distribuído na internet. Com 

isso, uma pessoa ou instituição que queira comprovar a assinatura digital de um 

documento pode obter o certificado digital correspondente.  

 

g) Padrões de comunicação 

No contexto heterogêneo do mundo empresarial e da TI, cada vez mais os sistemas 

precisarão se comunicar, integrando aplicações e gerando informações com agilidade, 

segurança e confiabilidade. Assim como no relacionamento entre as nações existem os 

protocolos diplomáticos, legais e comerciais para orientar as interações entre os países, 

no ambiente heterogêneo das diversas soluções de TI, existem os protocolos padrões 

para orientar a comunicação entre sistemas e plataformas tecnológicas.  

Em relação aos padrões de comunicação disponíveis para uso em solução BPM, a 

Tabela 10, na página seguinte, traz uma lista apresentada por BALDAM (2007). 
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Tabela 10.  Visão geral dos padrões adotados para BPM. Extraída do livro 
BALDAM et al (2007) 
 

Padrão 
 

Parte  de Descrição 

Bussiness Processes 
Execution Language ( 
BPEL) 

OASIS Linguagem mais popular para BPM, 
representa um processo como XML 
com conexões para web services. 

Business Processes 
Modeling language 
(BPML) 

Business Process 
Management 
Initiative (BPMI) 

Uma linguagem de processos baseada 
em XML similar ao BPEL. 

Workflow API WfMC Uma API funcional e administrativa 
com definições em C, IDL e COM. 

XML Process Definition 
Language ( XPDL) 

WfMC Uma linguagem de processo em XML 
similar ao BPEL. 

Workflow XML 
(WfXML) 

WfMC Uma linguagem XML para 
comunicação baseada em web service 
entre engines de workflow. 

Web Service 
Choreography Interface 
(WSCI) 

Word Wide Web 
Consortium ( W3C) 

Uma linguagem XML Madura para 
coreografia em web service. 

Web Service 
Choreography 
Description Language 
(WS-CDL) 

W3C Linguagem de coreografia XML 
official de W3C. 

Web Service 
Conversation Language 
(WSCL) 

W3C Uma básica e elegante linguagem 
XML para coreografia. 

Business Process 
Runtime Interface 
(BPRI) 

OMG Um modelo MDA para uma API de 
BPM  funcional e administrativa. 

XLANG Microsoft Uma das primeiras linguagens de 
processo em XML; influenciou o 
projeto da BPEL. 

Web Services Flow 
Language (WSFL) 

IBM Uma das primeiras linguagens de 
processo em XML; também 
influenciou o projeto da BPEL. 

Business Process 
Specification Schema  
( BPSS) 

OASIS Uma linguagem de processos para 
colaboração em B2B. 
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4.6 Criar as Condições Estruturantes para as Mudanças (Fase 3) 
 

Nesta fase do modelo, constam as orientações relativas às ações estruturadoras de cunho 

organizacional para preparar o ambiente visando a execução do Projeto de Migração. 

 

4.6.1 Garantir o Apoio da Alta Direção 
O mais alto escalão executivo deve estar convencido e convencer a todos sobre o caráter 

estratégico desse projeto.  Projetos da atividade meio, mesmo de interesse corporativo, 

dependem fortemente do apoio da alta direção, pois geralmente encontram muitas  resistências 

no ambiente organizacional, porque tendem a forçar as pessoas a saírem de um estágio de 

conhecimento e desempenho com os quais estão acostumados, para assumirem novos 

paradigmas. Por essa razão, devem ter o apoio irrestrito da alta direção para que haja 

compromisso em todos os níveis com os resultados planejados.  

 

4.6.2 Comunicar o Projeto 
Definir os mecanismos para comunicar as mudanças planejadas assim como o andamento 

delas. Uma boa comunicação contribui para eliminar as resistências, ampliar o entendimento, 

comprometimento e motivação das partes afetadas. Recomenda-se a elaboração de um  Plano 

de Comunicação, o qual deverá contemplar  basicamente, quando apropriado: 

• Fatores ambientais da empresa que motivaram a mudança 

• Objetivo, escopo,  responsáveis e cronograma do projeto 

• Diretrizes e estratégias a serem adotadas 

• Vantagens e benefícios 

• Resultados planejados versus realizados 

• Ações corretivas e de melhoria 

• Relatórios de desempenho 

• Reuniões de avaliação com os stakeholders 

• Workshops  

 

4.6.3 Criar Grupo de Especialista em Processos ou Escritório de Processos 
É recomendável a criação de um Grupo de Especialista em Processos (GEP) ou um Escritório 

de Processos, composto por pessoas que tenham conhecimento dos processos da organização. 

A escolha de uma dessas estratégias irá depender dos objetivos do trabalho, da amplitude  do 
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problema a ser solucionado, do grau de maturidade da gestão por processos na empresa,  entre 

outros. 

a) Grupo de Especialistas em Processos 

Durante o desenvolvimento do projeto, esse grupo deverá estar sob a liderança do gerente 

de projeto, realizando as análises e definições relacionadas aos processos. Deverão fazer 

parte desse grupo, gestores dos processos e/ou usuários com muita experiência. Deve ser 

instituído caso a empresa não possua um Escritório de Processos, pois se existir,  o gerente 

do projeto irá usar os serviços desse escritório para suprir as demandas dos trabalhos.  

 

b) Escritório de Processos  

Um Escritório de Processos ou BPMO (Business Process Management Office) é a unidade 

organizacional criada com a finalidade de fazer a governança dos processos da empresa. 

Essa estrutura pode variar desde um simples suporte às demais áreas da organização, até 

uma atuação executiva na promoção de métodos e ferramentas modernas de gestão de 

processos, com responsabilização efetiva pelos resultados atingidos. Dentre as funções 

básicas de um Escritório de Processos estão a vigilância para preservar os padrões, regras e 

outras definições da metodologia de gestão de processos; manutenção da documentação; 

apoio ao gestor do processo; avaliação do portifólio de processos e sua governança; e 

integração entre os múltiplos processos e gestores de processos. 

 

4.6.4 Definir Funções e Responsabilidades 

a) Gerente do Projeto 

Essa função já foi explicitada no item “4.5.1 – Definir Gerente de Projetos”, onde 

destacamos as principais competências e habilidades para que tenha êxito na gestão do 

projeto. 

Responsabilidades 

Deve ter responsabilidade e autoridade para realizar a gestão do projeto, destacando-se as 

seguintes:  

• Planejar o projeto 

• Assegurar os recursos necessários  

• Alocar pessoal capacitado 

• Definir prioridades 

• Coordenar as interações entre os stakeholders 

• Supervisionar e delegar atividades  
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• Solucionar conflitos 

• Gerenciar riscos, escopo, tempo, custos e qualidade 

• Orientar e garantir a execução com eficiência 

• Medir o desempenho, e  

• Realizar as melhorias visando o alcance dos objetivos. 

 

b) Gestor do Processo de Negócios 

Também conhecido por “Dono do Processo”, em inglês “Process Owner”. Sobre esse 

profissional, De SORDI (2008) afirma fazendo uma analogia com a empresa orientada por 

funções, os gestores de processos de negócios equivaleriam aos diretores das áreas 

funcionais. Deve ser um profissional experiente, que conheça o negócio da empresa e 

profundos conhecimentos do processo que ficará sob sua responsabilidade. Esse 

profissional deverá ter as competências e autoridade para realizar a gestão do processo, o 

que envolve basicamente as atividades relacionadas ao planejamento, execução, 

monitoramento e melhorias do processo. 

 

Responsabilidades 

Deve ter responsabilidade e autoridade para realizar a gestão do processo, destacando-se as 

seguintes:  

• Planejar o processo 

• Assegurar os recursos necessários 

• Garantir a capacitação dos operadores e usuários do processo 

• Orientar e garantir a execução com eficiência 

• Medir o desempenho, e  

• Realizar as melhorias para evolução contínua do processo. 

 

c) Gestor do Escritório de Processos 

É quem administra o Escritório de Processos. Deve ser um profissional experiente de 
nível sênior, conhecedor das técnicas de modelagem de processos, especialmente 
relacionadas a BPM, com visão sistêmica, bom nível de entendimento do negócio e 
respectivos processos da organização, facilidade de comunicação, liderança e boa 
capacidade de administração de conflitos. 
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Responsabilidades 

Deve ter responsabilidade e autoridade para realizar a gestão do escritório de 

processos. Dentre suas atribuições destacam-se:  

• Guardião da metodologia de gestão de processos (padrões, regras, medidas de 
desempenho etc.) 

• Manutenção da documentação dos processos 
• Avaliação de melhores práticas; 
• Capacitação de pessoal nas melhores práticas de gestão de processos;  
• Difusão de aprendizados;  
• Apoio ao gestor do processo no acompanhamento e avaliação do processo; 
• Interlocução entre os gestores de processos e a alta administração; e 
• Integração dos múltiplos processos. 

 

d) Analista de Processos  

Esse é um profissional com formação na área de processos, geralmente originário da área 

de negócios, equivalente ao antigo analista de O & M, porém atualmente com um maior 

grau de exigência, quanto ao conhecimento do negócio da empresa e ferramentas 

tecnologias básicas para execução de suas atividades. Tem por responsabilidade realizar o 

mapeamento, modelagem, documentação, simulações, validações e melhorias no processo. 

Deve ser um profissional de nível sênior, conhecedor das técnicas de modelagem de 

processos, especialmente relacionadas a BPM e preferencialmente que conheça  os 

processos de negócios objeto da migração. 

Responsabilidades 

Dentre as suas responsabilidade destacamos:  

• Realizar o diagnóstico da empresa ou da área a ser trabalhada pelo projeto 

• Definir o mapa de  processos da organização 

• Identificar os processos de negócios 

• Elicitar processos  

• Analisar processos 

• Modelar ou Redesenhar processos 

• Simular processos 

• Elaborar a documentação 

• Treinar os usuários e gestores 

• Validar com o Gestor do Processo de Negócios e demais stakeholders 
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e) Analista de BPMS 

Esse é um profissional com formação na área de TI, com conhecimento de ferramentas 

BPMS e outras tecnologias disponíveis para implementação BPM, a exemplo de SOA, 

BPEL, entre outras, e adicionalmente deverá ter conhecimentos básicos na área de 

processos, especialmente relacionadas à BPM. É o responsável pela parametrização das 

ferramentas, definição e implementação das soluções tecnológicas que viabilizem as 

soluções a serem adotadas. 

Responsabilidades 

Dentre as suas responsabilidades destacamos:  

• Analisar as ferramentas disponíveis no mercado 

• Definir as soluções tecnológicas que melhor se adéqüe as exigências do modelo de 

processos definido 

• Implementar as soluções tecnológicas definidas 

• Participar discussões sobre assuntos relacionados ao projeto  

• Efetuar os treinamentos necessários quanto às ferramentas a serem utilizadas 

• Validar com o Gestor do Processo de Negócios e demais stakeholders 

 

4.6.5 Capacitar Equipes 
Essa atividade deve ser realizada para todos os que estiverem envolvidos na execução e gestão 

do projeto, se necessário em momentos diferentes, visto que os executores precisarão de um 

maior nível de detalhe em determinados aspectos da capacitação, como metodologias e 

tecnologias em especial os participantes do Grupo de Especialistas em Processos (GEP) ou os 

membros do Escritório de Processos.  

Basicamente os Seçãos desse treinamento serão: 

• Fundamentos e conceitos relacionados à BPM 

• Metodologia a ser adotada 

• Técnicas e ferramentas a serem utilizadas 

• Papéis envolvidos (perfil/responsabilidades) 

• Plano do Projeto. 

 

4.6.6 Disponibilizar a Infra-Estrutura para o Trabalho 
Esse é um requisito importante tanto para execução do projeto de mudanças como para a 

execução e manutenção dos processos gerenciados através de BPM. Vale ressaltar que é  

importante, como em qualquer outro projeto, formalizar a responsabilidade pelo fornecimento 



 

100 
 

da infra-estrutura, afinal o não atendimento desse requisito no tempo e qualidade exigidas, 

impacta na capacitação, custos e/ou prazos das atividades. Para a execução dos trabalhos, 

BALDAM et al (2007), recomenda que além da equipe técnica, sejam disponibilizados os 

recursos a seguir: 

• Sala com computadores e impressora para os participantes da equipe do projeto 

• Softwares básicos, Internet, Intranet e ferramenta com funcionalidades mínimas de 

modelagem e simulação 

• Mesa de reunião 

• Quadros (dois) para uso com pincéis 

• Projetor multímídia 

• Paredes da sala de reunião liberadas para projeção ou fixação de fluxos em papel 

• Papel cartolina branco e pincéis 

• Papel A4 (pode ser reciclado), canetas e lápis. 
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4.7 Executar, Controlar e Monitorar o Projeto BPM (Fase 4) 
 

Nesta fase do modelo deverão ser realizadas as atividades relativas a duas etapas importantes do 

processo de gestão do projeto previsto no PMBOK (2004), a execução e o controle e 

monitoramento. Para realizá-las num projeto BPM, não identificamos nenhuma atividade 

adicional em relação ao que preceitua o PMBOK . Por esta razão, assim como porque não é 

objetivo desta dissertação detalhar esse modelo de referência em gestão de projetos, 

discorremos de forma sucinta essas atividades. 

 

4.7.1 Execução 
 

Uma vez elaborado e validado o Plano do Projeto, citado na fase 2 – Planejar Migração 

gerente responsável deverá realizá-lo mobilizando a equipe, coordenando os diversos recursos 

envolvidos e executando as atividades conforme planejado. Segundo o PMBOK (2004) os 

processos de execução são aqueles “usados para executar o trabalho definido no plano de 

gerenciamento do projeto a fim de cumprir os requisitos do projeto”.  

Há diversas orientações citadas nA Seção 5.6 desta dissertação, referente a fase “Planejar a 

Migração”, que devem ser observadas no momento da execução do Plano do Projeto BPM, 

uma vez que a execução é a materialização do que está previsto no planejamento. 

 

4.7.2 Controle e Monitoramento  
 

Esta atividade são realizados os procedimentos para controlar e monitorar a execução das 

atividades formalizadas no Plano do Projeto. Segundo o PMBOK (2004) “O grupo de 

processos de monitoramento e controle é constituído pelos processos realizados para observar  

a execução do projeto, de forma que possíveis problemas possam ser identificados no 

momento adequado e que possam ser tomadas ações corretivas, quando necessário, para 

controlar a execução do projeto”.  O monitoramento e controles deverão ser aplicados sobre 

componentes básicos do projeto a exemplo de escopo, cronograma, custos, qualidade, riscos e 

pessoas.  

As atividades aqui definidas tem por objetivo manter sob controle a execução, acompanhar e 

avaliar o andamento do projeto, comparando o realizado com o previsto, fazendo os ajustes 

necessários, observando o progresso dos trabalhos e tomando decisões para garantir o sucesso 

dos objetivos do projeto. 
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4.8 Finalizar o Projeto (Fase 5) 
 
Basicamente, nesta fase, o Gerente do Projeto de BPM deverá desenvolver as atividades para 

encerramento do projeto, convocando os principais envolvidos para finalizar formalmente o 

projeto de mudanças de forma estruturada. 

Recomenda-se uma ou mais reuniões, envolvendo nesses encontros, além do Patrocinador, os 

principais gestores impactados e analistas que participaram do desenvolvimento do Projeto. 

Nessas reuniões deverão ser feitas principalmente: 

• Uma revisão dos macro objetivos do projeto versus resultados alcançados, avaliando-se os 

indicadores e fatos relevantes durante o projeto;  

• Registros das lições aprendidas (Onde acertamos? Onde erramos? O que aprendemos de 

novo? Como poderemos fazer os próximos?); e 

• A formalização da validação final dos resultados gerados (produtos / serviços prometidos) 

junto ao patrocinador ou a alta direção da empresa. 

Esses registros devem fazer parte do acervo do projeto de mudanças e será de muita utilidade 

como base de dados para projetos similares. 

 

4.9 Resultados Esperados 
 

Esses resultados representam as “saídas” do modelo de migração proposto. Não se referem às 

saídas do projeto BPM relacionados a produtos intermediários ou finais, a exemplo de 

“Processo Modelado”, “Pessoal treinado”, “Processo Implantado”, etc., e sim definições de 

mais alto nível do modelo, os quais comentamos a seguir. 

 

4.9.1 Resultados Táticos e Operacionais 
 

São aqueles resultados que impactam  diretamente nos objetivos previstos nos planos tático e 

operacional das empresas. Cada organização define no seu planejamento o que espera como 

resultado de um projeto BPM, entretanto como exemplo para esse nível da gestão, citamos  a 

seguir, alguns dos mais votados, apontados pela pesquisa apresentada no subitem “3.4.4 – 

Resultados Esperados com a Utilização de BPM”. Os comentários sobre o significado e 

relevância sobre cada item  a seguir relacionados, estão descritos no respectivo subitem. 

a) Maior integração dos processos 

b) Melhor tempo de resposta dos processos 

c) Permitir uma maior coordenação das atividades 
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d) Prover uma visão sistêmica das atividades 

e) Reduzir custos operacionais 

 

Outros poderiam compor essa lista, a exemplo de maior rapidez nas mudanças de processos, 

fortalecimento do trabalho em equipe, apoiar a orientação a serviços, etc. 

 

4.9.2 Resultados Estratégicos 
 

Referem-se aqueles resultados almejados pelo nível estratégico da organização, ao realizar um 

projeto de mudanças baseado em BPM. Dentre esses resultados, destacamos a seguir. 

 

a) Melhor entendimento da cadeia de valor 

Os comentários sobre o significado e importância desse tema já foram abordados nos 

subitens “2.1.Negócios versus Processos - c).Cadeia de Valor” e “3.4.4 – Resultados 

Esperados com a Utilização de BPM – f)”.   Ressaltamos apenas, a importância da 

identificação e gerenciamento correto da cadeia de valor para que esta competência se 

torne um diferencial competitivo. Vale destacar também que devem ser considerados nesta 

análise não apenas os processos internos, assim como, aqueles integrantes da cadeia 

colaborativa resultantes das parcerias de negócios. Sobre isto DE SORDI (2008) destacou 

que com a globalização as organizações mudaram conceitos visando usar formas mais 

corretas de realizar negócios e que “Essa visão maior abriu o caminho das alianças de 

negócios, que permitem que organizações do mundo inteiro somem conhecimento e atuem 

em conjunto no mercado internacional”. 

 

b) Foco no Cliente 

Há uma necessidade das empresas focarem o cliente independente de adotar ou não BPM, 

principalmente porque a maior parte de produtos e serviços estão se tornando 

“commodities”. Nas empresas com abordagens de processos, de forma natural, o cliente 

passa a ter uma maior visibilidade das pessoas que fazem parte da organização, visto que 

ocorre a horizontalização da estrutura, a transformação em processos multifuncionais, a 

descentralização do poder de decisão e coloca os executores dos processos mais próximos 

dos clientes. DE SORDI (2008) destaca “Há um forte consenso entre profissionais e 

acadêmicos sobre a importância de as organizações se voltarem para seus clientes por 

meios de processos de negócios”.  
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c) Conduzir a organização para orientação a processos 

Esse resultado é o cerne do modelo proposto. Migrar um ambiente estruturado por função 

para um ambiente orientado a processos, usando ou não BPM, é um projeto de grande 

complexidade conforme já abordamos em outros trechos deste trabalho. Porém ao fazê-lo 

adotando BPM, haverá uma maior probabilidade de resultados efetivos, porque trata-se de 

uma mudança estruturada que ocorre de forma gradativa. BALDAM  et al (2007), destaca 

comentário de SMITH & FINGAR, ao usar BPM “A habilidade para mudar o processo 

passa ser mais relevante do que a capacidade de criá-lo, pois ela gera as condições para que 

toda a cadeia de valor possa ser monitorada, continuamente melhorada e otimizada”. Vale 

destacar que orientar a organização para uma visão de processos não significa implodir a 

estrutura organizacional e acabar completamente com os níveis hierárquicos. A 

horizontalização dos processos irá diminuir esses níveis hierárquicos e caixinhas, criando 

uma estrutura hibrida função-processo, prevalecendo os processos sobre as áreas 

funcionais, uma vez que a gestão “ponta a ponta” dos processos  utiliza mecanismos para 

definição, controle e monitoramento  das atividades, independente dos limites impostos 

pela função.  

DE SORDI (2008) destaca referência de ZAIRI (1997), “abordagem de gestão de processos  

está correlacionado aos aspectos principais da operação do negócio e apresenta grande 

potencial para agregação de valor e alavancagem do negócio”. O autor destaca alguns 

resultados pontuais dessa abordagem:  

• Atividades principais são mapeadas e documentadas;  

• Foco nos clientes por intermédio de conexões horizontais entre atividades-chaves;  

• Uso de sistemas de informação e documentação de procedimentos para assegurar           

disciplina, consistência e continuidade de resultados com qualidade;  

• Mensuração de atividades para avaliar o desempenho de cada processo  

individualmente; 

• Melhoria contínua para resolução de problemas e da geração de benefícios adicionais;  

• Melhores práticas para assegurar o alcance de altos níveis de competitividade;  

• Emprega a mudança cultural, não se atendo apenas aos melhores sistemas de  

informação e à estrutura organizacional mais adequada; 

 

d) Apoiar a gestão do conhecimento 

O desafio básico da gestão do conhecimento ou Knowledge Management (KM) é resgatar 

o conhecimento geralmente desorganizado, residentes apenas nas cabeças das pessoas ou 
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em instrumentos não estruturados da organização, em conhecimento organizacional, 

disponível para o reuso em diversas finalidades. Segundo DE SORDI (2008) “Grande 

competência organizacional na gestão de determinado processo de negócios pode compor 

um ativo de alto valor, podendo até resultar em novos negócios, totalmente distintos das 

atividades-fins da organização”. Ao aplicar BPM, a organização contribui para a gestão do 

conhecimento basicamente porque modelar, documentar (fluxos, normas, procedimentos), 

melhorar e capacitar, são formas de capturar informações, preservar de forma estruturada e 

gerar conhecimento explícito, disponibilizando-o para uso das pessoas da organização. É 

um caminho de mão-dupla, pois BPM cria as condições de apoio a KM, enquanto essa 

contribui para realizar BPM. Conhecimento preservado e disponibilizado contribui para o 

sucesso de projetos e processos, evitando ou reduzindo a ocorrência de erros similares, 

retrabalho, aumento de custo, baixa produtividade e principalmente insatisfação dos 

clientes.   

PEREIRA (2008) comenta, gestão do conhecimento é um resultado estratégico porque tem 

como objetivos: 

• Melhorar colaboração inter-funcional 

• Compartilhar conhecimento 

• Melhorar o desempenho operacional e estratégico 

• Criar vantagens competitivas 

• Estimular inovação 

• Preservar e alavancar know-how 

• Prevenir riscos 

 

e) Fortalecimento do modelo de gestão para realizar os objetivos estratégicos 

Processos formam um dos componentes básicos do modelo de gestão da empresa. Ao 

conduzir uma organização para uma abordagem de processos através de BPM, seus 

gestores, estarão fortalecendo esse modelo de gestão, e assim ao terem processos de 

negócios bem gerenciados, aumentam as chances de eficácia e eficiência na realização dos 

objetivos operacionais ou estratégicos e conseqüentemente na realização do negócio da 

empresa. 
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5 Conclusões 

Revisando o capítulo de Introdução desta dissertação, encontramos os principais aspectos do 

contexto atual do ambiente empresarial que estão induzindo as empresas a repensarem suas 

atuais estruturas de gerenciamento “orientada a funções” para uma gestão “orientada a 

processos”. As empresas estão sentindo a necessidade de revisarem esse formato gerencial, 

visando à melhoria do seu desempenho e melhores patamares de competitividade.   

Segundo DE SORDI (2008), há uma concordância entre profissionais e acadêmicos de que a 

abordagem gerencial baseada em função não atende as expectativas e necessidades atuais das 

organizações e “torna difícil a evolução contínua da empresa para agregar valor ao cliente, uma 

vez que o poder de decisão fica centrado em chefias funcionais que estão muito distantes dos 

clientes”.  

Uma empresa orientada a processos possui características que a diferenciam de uma 

organização estruturada por funções, por exemplo: as equipes são responsáveis por tarefas de 

um processo multifuncional; as pessoas têm diferentes perfis e habilidades cada um 

desempenhando um papel e atividades diferentes, porém complementares de forma 

colaborativa; as equipes focam o cliente. Segundo DE SORDI (2008), essas empresas “estão 

mais centradas nos resultados do processo de negócio, fundamentada na negociação e 

colaboração, a comunicação e transparência no trabalho induzem a clima de colaboração mútua, 

são voltadas ao conhecimento e se instala uma visão integrada do processo de forma a manter 

uma linha de agregação constante de valor”. 

Como resultado das discussões sobre esse tema, surgiram nesses últimos vinte anos algumas 

sugestões de metodologias ou modelos de gestão por processos, a exemplo de ISO 9001:2000 - 

ABNT (2000), APE -  Aperfeiçoamento dos Processos Empresariais, HARRINGTON (1993), 

Reengenharia (HAMMER, 1994), e mais recentemente surgiu o BPM (Business Process 

Management).  

Segundo CRUZ (2008), BPM é um “um conjunto formado por metodologias e tecnologias cujo 

objetivo é possibilitar que processos de negócios integrem, lógica e cronologicamente, clientes, 

fornecedores, parceiros, influenciadores, funcionários e todo e qualquer elemento com que eles 

possam, queiram ou tenham que interagir, dando à organização visão completa e essencialmente 

integrada do ambiente interno e externo das suas operações e das atuações de cada participante 

em todos os processos de negócio”.  Em resumo, BPM objetiva basicamente alcançar agilidade 

operacional, maior confiabilidade, redução dos custos, maior capacidade de resposta às 

mudanças requisitadas pelos clientes e, principalmente, alinhamento aos objetivos empresariais. 
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5.1 Contribuições 
 

Por se tratar de um tema novo, com poucos registros de experiências, onde os aspectos 

metodológicos ainda ensejam pesquisas e aprimoramentos, identificamos uma oportunidade de 

contribuir com o assunto, propondo um modelo para  migrar um ambiente orientado a função 

para um ambiente orientado a processos, usando BPM.  

A proposta não detalha como realizar as atividades, afinal o “como fazer” depende de 

características e particularidades da organização, a exemplo de cultura organizacional, políticas 

internas, recursos disponíveis, tecnologias, restrição técnicas, entre outras. O modelo sugerido, 

denominado de F2P (função para processos) contém uma proposta global, que tanto pode ser 

usado para um projeto em toda a organização, como pode ser customizado para orientar um 

trabalho em uma área ou processo da empresa. Vale ressaltar citação de BALDAM et al (2007) 

quando se refere a  modelo de referência e diz que “Serve assim como um modelo abstrato para 

o desenvolvimento de modelos mais específicos em um determinado domínio, e permite 

comparação entre modelos similares”.   

 Para auxiliar na elaboração do modelo, foi executada uma pesquisa junto a profissionais e 

usuários de diversas empresas no Brasil, que de alguma forma utilizam, implementam ou são 

estudiosos de BPM. Esse modelo, além das técnicas e ferramentas relacionadas à BPM, 

considera também orientações extraídas da Série NBR ISO 9000:2000; do PMBOK – Project 

Management Body of Knowledge (2004); do BSC (Balanced Scorecard);  modelo IDEAL 

(http://www.sei.cmu.edu/ideal/ideal.bridge.html); e do PDCA - MARSHALL et al (2003). Foi 

considerada também a experiência do autor durante os últimos vinte e oito anos, atuando como 

Analista de O&M, Analista de Sistemas e Métodos, Analista de Negócios, Gerente de Projetos, 

Gerente Funcional das áreas de Atendimento e mais recentemente Qualidade e Gestão de 

Pessoas. 

Uma preocupação relevante no desenho do modelo B2P, foi levantar o nível da visão para 

propor uma solução, integrando diversos conceitos, metodologias e técnicas de gestão, 

destacando os quatro principais aspectos envolvidos na questão: pessoas, processos, estrutura e 

tecnologias. Em resumo, o modelo traz uma proposta baseada numa visão sistêmica. Foi 

intencional focar esses aspectos com o mesmo nível de atenção e profundidade, enfatizando não 

somente os aspectos tecnológicos e processos propriamente ditos, como também aqueles 

relacionados às pessoas e a estrutura organizacional, normalmente colocados em segundo plano 

por boa parte dos gestores e alguns especialistas.  

Resumindo os principais componentes do modelo, a migração começa a partir de um conjunto 

de  informações levantadas junto a patrocinadores e executivos da alta direção, correspondente 
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as “entradas” e referentes a aspectos gerais e preliminares, fatores motivadores e norteadores da 

decisão de iniciar BPM. Em seguida é realizada uma fase inicial, ou Fase 1, na qual os 

responsáveis pelo análise da mudança realizarão um diagnóstico num nível de investigação que 

possibilite contextualizar o ambiente de mudanças e definir uma visão da solução, além de, se 

necessário, realizar um estudo de viabilidade. Na fase 2, é elaborado um planejamento do 

projeto e sua respectiva validação junto aos stakeholders. A fase 3 corresponde a preparação das 

condições estruturantes para início da execução do projeto de mudanças. Na fase 4, basicamente 

ocorrem a mobilização dos recursos para realizar o projeto, assim como a execução e controle 

das atividades planejadas. A fase 5 contém as atividades de encerramento do projeto de 

mudanças. O componente final são as saídas, referentes aos resultados esperados da migração 

para um ambiente de gestão por processos. 

 

Para finalizar vale ressaltar os seguintes aspectos: 

• O modelo sugerido denominado de F2P não objetiva esgotar o assunto, nem ser o 

único, mas pretende com uma abordagem prática, exeqüível ser uma referência para 

implementação de BPM nas empresas e fonte de pesquisa para profissionais ou 

estudantes; e 

• Embora o modelo proposto traga uma abordagem prática,  exeqüível, ainda não foi 

aplicado, o que pode suscitar ajustes e melhorias visando seu aperfeiçoamento.  

 
 
5.2 Trabalhos futuros 
 

No nosso entendimento são inúmeros os trabalhos que podem ser derivados a partir dessa 

dissertação. Não obstante, acreditarmos na aplicabilidade da proposta, o modelo pode ser 

melhorado, afinal o tema é complexo, diverso e conforme já dito, não há um vasto histórico de 

experiências para apoiar formulações com maior segurança.  

Considerando o exposto, entre outras possíveis propostas de trabalhos futuros (dissertação ou 

artigos), sugerimos os seguintes temas:  

 

a) Testar o modelo F2P numa experiência prática 

Considerando que não houve a oportunidade de testar o modelo proposto durante o período 

entre a sua concepção até a data da defesa desta dissertação, sugerimos a realização dessa 

experiência para testar as propostas contidas no F2P. 
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b) O impacto de BPM na gestão do conhecimento 

Aqui cabe uma boa investigação visando estudar a relação direta que há entre esses dois 

temas. Um dos alicerces da Gestão de Conhecimento é a Gestão de Processos, especialmente 

os processos com impacto direto na cadeia de valor das organizações. A estruturação desse 

canal de conhecimento (business process), permitindo a preservação e a disseminação desse 

ativo intangível na organização é uma importante vantagem competitiva, o que justifica a 

análise desse tema. 

 

c) A aplicabilidade das ferramentas de TI em BPM 

Esse tema é apresentado em seções especializadas e blog´s na Internet, assim como em 

seminários, artigos e discussões, porém alguns com interesse puramente comercial. Vale a 

pena um estudo técnico, baseado em experiências práticas,  sobre cases na utilização dessas 

ferramentas visando uma contribuição efetiva quanto a aplicabilidade e eficácia dessas 

ferramentas em BPM. 

 

d) Como a gerência de requisitos pode apoiar a abordagem de processos baseada em BPM 

O sucesso de  um processo depende de vários fatores. Um dos mais importantes insumos 

para modelar  processo, seja na versão inicial ou no redesenho, são os requisitos do negócio 

que estarão sendo realizados através dos processos, sejam requisitos de clientes, legais, 

estatutários, etc. Sendo assim, a gestão de requisitos afeta a gestão dos processos de 

negócios, uma vez que ao usar BPM naturalmente  a organização será conduzida a uma 

maior precisão  em relação a consecução dos objetivos definidos para realizar esse negócio. 

 

Outros temas poderão ser sugeridos a partir da leitura dessa dissertação, principalmente porque 

a visão crítica de quem não participou da elaboração do trabalho, poderá identificar 

necessidades de outras investigações, visando a melhoria do modelo ou enriquecimento da 

bibliografia disponível sobre o tema.  
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Apêndice  
 

Questionário “Pesquisa BPM” 
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Pesquisa sobre BPM 
 
 

 
 

Prezados,  
 
Sou aluno do Centro de Informática da UFPE onde curso o mestrado 
profissional de Ciência da Computação. Solicito a colaboração para 
preenchimento deste questionário sobre  BPM - Business Process 
Management. O resultado dessa pesquisa irá subsidiar a elaboração da 
minha dissertação sobre o tema “Migração de um ambiente estruturado 
por função para um modelo orientado a processos usando BPM”. 
Constam seis questões objetivas com múltiplas possibilidades de respostas 
para cada. Ao concluir este trabalho, após a defesa, enviarei uma cópia da 
dissertação para aqueles que tiverem interesse. Caso  disponham de 
informações relevantes sobre o tema além das que serão prestadas através 
desta pesquisa, aceito a colaboração através do e-mail 
opereira@procenge.com.br. 
 
Grato pela ajuda. 
 
Otoni Cunha Pereira 
81-40092835 ou 81-92675479 
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Pesquisa sobre BPM 
 

Questões:  
 

1. A decisão de usar BPM está alinhada com as estratégias previstas no planejamento  da 
empresa? 
a) (  ) Sim 
b) (  ) Não 
 
Se necessário comente: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
2. Quais os motivos que influenciaram a organização a adotar BPM ?  
 

a) (  ) Lentidão na execução dos processos 

b) (  ) Custos elevados 

c) (  ) Processos de alta criticidade 

d) (  ) Necessidades de orientação a serviços 

e) (  ) Processos de elevada complexidade (quantidade, dispersão geográfica, etc.) 

f) (  ) Processos terceirizados ou variedade de fornecedores na cadeia de suprimentos 

g) (  ) Empresas inseridas em ambientes de constantes mudanças  

h) (  ) Dificuldades de mudança (fusão, agilidade, entrada de novos mercados) 

i) (  ) Melhorar a competitividade  

j) (  ) _______________________ 

k) (  ) _______________________ 

l) (  ) _______________________ 

 
 

3. Quais os resultados esperados com a utilização de  BPM ? 
 

a) (  ) Melhorar os tempos de respostas dos processos 

b) (  ) Reduzir custos operacionais 

c) (  ) Permitir uma maior coordenação das atividades 

d) (  ) Proporcionar uma maior integração dos processos 

e) (  ) Tornar mais rápido mudanças complexas 

f) (  ) Proporcionar um melhor entendimento da cadeia de valor 

g) (  ) Prover uma visão sistêmica das atividades 
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h) (  ) Proporcionar uma maior satisfação dos funcionários  

i) (  ) Induzir a organização ao foco no cliente 

j) (  ) _______________________ 

k) (  ) _______________________ 

l) (  ) _______________________ 

 
 
4. Quais as principais dificuldades enfrentadas na implementação de BPM ? 
 

a. (  ) Deficiência na gestão do Projeto  

b. (  ) Escolha errada do gestor do Projeto 

c. (  ) Conflitos internos pela  responsabilidade da condução do Projeto (TI versus 

Negócios) 

d. (  ) Deficiência na comunicação e conscientização das pessoas da organização 

e. (  ) Escolha incorreta do(s) processo(s) a ser(em) iniciado(s) 

f. (  ) Baixa expertise da consultoria  

g. (  ) Deficiência da equipe interna de execução  

h. (  ) Descompasso entre notação utilizada para mapeamento do processo X ferramenta 

BPMS  

i. (  ) Foco apenas na tecnologia versus foco apenas nos processos 

j. (  ) Escolha das Ferramentas de BPMS  

k. (  ) Integração da ferramenta BPMS com as aplicações do legado 

l. (  ) Falta de envolvimento das pessoas 

m. ____________________________ 

n. ____________________________ 

o. ____________________________ 

 
5. Qual a meta em relação a amplitude na utilização de BPM ? 
 

a. (  ) Utilização em toda a empresa  

b. (  ) Utilização em algumas áreas. Se sim quais ? 

I. (  ) Administrativa 

II. (  ) Financeira 

III. (  ) Comercial 

IV. (  ) Marketing / Relacionamento 

V. (  ) Produção 

VI. (  ) Projetos 
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6. Caso sua empresa utilize um software BPMS preencha as informações abaixo. 

 
6.1.Nome do software / fornecedor:________________________  

6.2.Funcionalidades da ferramenta: 

a. (  ) Flexibilidade para alteração de softwares conectados 

b. (  ) Monitoramento das ocorrências de problemas nos ambientes computacionais 

c. (  ) Interação humana na operação dos processos 

d. (  ) Flexibilidade para alteração do fluxo de atividades conforme o contexto 

e. (  ) Manuais on-line com instruções e diagramas operacionais do processo 

f. (  ) Gerenciamento de versões operacionais 

g. (  ) Assinalamento de casos reais (instâncias do processo) para análise posterior 

a. (  ) Identificação de gargalos 

b. (  ) Sugestão de potenciais pontos de melhorias 

c. (  ) Apontamento do caminho crítico e demais dados da operação em tempo real 

d. (  ) Análise dos recursos alocados no processo 

e. (  ) Identificação dos recursos necessários 

f. (  ) Apuração de custos 

g. (  ) Atribuição de metas 

h. (  ) Painel de controle 

i. (  ) Realização de simulações 

j. (  ) Histórico evolutivo de processos 

k. (  ) ....................................................... 

 


