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A evolução dos processos de negócio em ambientes administrativos tem criado cenários 
interessantes nas corporações: a aplicação do BPM (Business Process Management) em 
procedimentos de mudança vem sendo mais complexa que o esperado, isso graças à reunião de 
gerentes de TI e de negócios no mesmo projeto. O motivo é que os usuários se sentem 
encurralados por métodos aparentemente rígidos, enquanto os gerentes de TI têm de enfrentar 
infindáveis “exceções” nos fluxos de processo (workflows). Para que o casamento funcione, uma 
nova aproximação colaborativa é solicitada em ambientes no qual negócios e TI trabalhem juntos, 
como partes de uma mesma equipe. 
 
O foco desta equipe não é só desenvolver o software, mas também a gestão contínua da melhoria 
dos processos. Com o BPM, o cronograma de desenvolvimento se expande de fases bem definidas 
para exigências, desenvolvimento, teste e o reforço de ações interativas, acomodando mudanças 
mais contínuas. Todos os membros do grupo possuem modelos em todas as fases, com alguns 
profissionais de negócios realizando tarefas de desenvolvimento e manutenção, geralmente feitas 
por especialistas de TI. 
 
Em relação ao desenvolvimento, os componentes são ordenados dos mais voláteis (regras) aos 
menos voláteis (dados). Conseqüentemente, eles refletem também a distribuição lógica de 
responsabilidades entre os membros de TI e de negócio da equipe. Os especialistas em TI são 
responsáveis pelos componentes menos voláteis e mais complexos, tais como dados, integração e 
formulários customizados.  
 
Já os especialistas de negócios dirigem os aspectos de negócio dinâmicos dos processos, como 
modelos e regras. O alinhamento exato pode variar de acordo com os detalhes específicos do 
processo, as funcionalidades e o ambiente de usuário do produto de BPM que está sendo utilizado, 
além de habilidades específicas existentes dentro da equipe. 
 
A diferença importante é que o foco está na evolução e responsabilidade compartilhada. Os 
projetos típicos de software, incluindo aqueles com BPM e fluxos de processo, sempre exigiram a 
definição de uma detalhada lista de exigências, regras e decisões antes da conclusão de qualquer 
automação. Porém, isto nem sempre é possível com procedimentos de automação, já que as 
regras mudam constantemente quando os negócios encontram novas situações. 
 
Enquanto isso, a tecnologia deve dar respaldo a uma abordagem mais adaptável. E isto começa 
com o fornecimento de ferramentas que possibilitem a diferentes usuários controlar a distribuição 
e mudança de aspectos distintos do processo.  
 
O Adaptive Discoveryä, por exemplo, permite processos de aprendizado e evolução, eliminando a 
necessidade de projetar e construir etapas para a solução manual do problema. Isto é possível 
graças ao único componente natural a todos os processos (as regras inicialmente definem que 
serviços ou usuários serão envolvidos em um determinado momento). De fato, as exigências são 
atendidas à medida em que surgem e o processo melhora e evolui continuamente.  
 
Alguns sistemas apresentados sob o rótulo de BPM não suportam este nível de componentização. 
Eles acabam por exigir que algumas mudanças, ou todas, sejam feitas pelos colaboradores em 
ferramentas de desenvolvimento. Nestes casos, estas operações estão ocorrendo sob um modelo 
tradicional do desenvolvimento do software. 
 
Um estudo de caso ilustra o valor deste enfoque colaborativo. Uma grande companhia de celular 
beneficiou-se extremamente do BPM usando um acesso não-tradicional. A companhia criou uma 
equipe de 10 pessoas, incluindo três colaboradores tradicionais com foco na integração. O 



contrapeso da equipe era composto por analistas de negócios que controlavam regras, modelos, 
fluxos de processos e de relatório sem programar.  
 
Em apenas dois anos, a companhia lançou mais de 40 aplicativos para processos críticos de 
negócios - desde gerenciamento até o atendimento de contratos ao reforço de atividades e de 
conformidade com a lei Sarbanes-Oxley. A receita foi simples: os profissionais de TI não são 
incomodados com pedidos de pequenas mudanças – que são rapidamente atendidas pelos 
analistas de negócios – concentrando-se na criação de novos processos que trarão benefícios para 
toda a companhia. 
 
Na realidade, quase todos os funcionários desta empresa agora usam o BPM de alguma forma e 
discutem as vantagens deste método positivamente. Ao falar com participantes do processo, está 
presente a idéia comum de que eles dificilmente poderiam construir e manter aplicações flexíveis 
usando ferramentas e abordagens tradicionais. 
 
Este caso ilustra a realidade do BPM e suas oportunidades, que dependem do exato mix de três 
ingredientes: foco organizacional em processos, um ambiente colaborativo de BPM que suporte 
equipes de processo e uma abordagem para projetos de BPM que compartilhe responsabilidades 
em equipes que foquem tanto a mudança de processo quanto a sua distribuição e expansão. 
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