




faltava era centralizar a gestão da performance dos
negócios em uma única interface, para não apenas
exibir relatórios mas também permitir aos gesto-
res enxergar as causas de problemas distintos e
seus efeitos, com clareza e rapidez. Eis que surge o
BPM, sigla para Business Performance Manage-
ment. Essa tecnologia ainda engatinha no Brasil,
mas consta da lista de prioridades dos CIOs que
buscam alinhar as informações que circulam nos
sistemas de TI às metas corporativas.

O BPM corresponde a um conjunto de ativida-
des para monitorar e gerenciar o desempenho dos
negócios. Descortina pontos de melhoria para que
as metas sejam atingidas e aponta quais mudanças
devem ser feitas e por quem. O conceito de business
performance cobre as funções de estratégia, forecas-
ting, budging, planejamento, monitoramento, análise
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e ações corretivas. O BPM Standard Group, órgão
que divulga o conceito mundialmente e reúne alguns
dos principais fornecedores dessa tecnologia, expli-
ca que ela envolve tanto o planejamento financeiro
quanto o operacional, bem como relatórios e mode-
lagem de informações gerenciais, além de análise e
monitoramento de indicadores -chave de perfor-
mance (os KPIs) ligados à estratégia da organização.

Tamanha abrangência dá
margem a derivações de sentido e nomenclatura. Há
quem defina o BPM como uma evolução do BI, e há
quem acrescente ao conceito a metodologia de ges-
tão estratégica Balanced Scorecard (BSC) ou Six Sig-
ma. O instituto de pesquisas Gartner prefere usar a
sigla CPM, de Corporate Performance Management,
para diferenciar a sigla de sua homônima BPM com
P de processo. "O conceito, se bem aplicado, mostra
tanto os resultados quanto as rotas a seguir", diz
Waldir Arevolo, analista do Gartner.

Uma terceira sigla em uso é EPM, de Enterprise
Performance Management, criada pela Business
Objects, empresa tradicional do mercado de BI. Se-

ja qual for o nome da ferramenta de gestão de per-
formance, vale notar que ela é a junção de outros
aplicativos, já consolidados, como BI, BSC, análise
de processos e reporting. A diferença é que esses
elementos passam a ser utilizados de forma sinér-
gica e integrada com uma única interface.
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A adoção da tecnologia BPM vem crescendo,
com maior velocidade entre empresas do setor fi-
nanceiro e de logística. Na virada para 2007, cerca
de 40% das grandes organizações globais afirma-
ram usar algum tipo de solução de gestão de perfor-
mance, diante de apenas 10% em 2002, de acordo
com levantamento realizado pelo Gartner. "O ritmo
de adoção do conceito de gestão de performance
deve atingir o pico entre 2008 e 2009" diz Waldir
Arevolo, analista do instituto de pesquisas.

A projeção tem por base, entre outros fatores, a
quantidade de pacotes de BPM já comprados e ain-
da não utilizados ou que estão em fase de imple-

mentação. O Gartner prevê que o mercado de suítes
BPM movimentará perto de i bilhão de dólares em
2009, considerando-se as vendas de licenças. Isso
representa um salto de 92% em relação aos cerca de
520 milhões de dólares movimentados em 2003.

Como de praxe, a América Latina está atrasada no
mercado de BPM. Valendo-se tradicionalmente de
soluções domésticas e limitadas, as empresas da re-
gião esbarram em obstáculos extras, como orçamen-
tos apertados. Especificamente no Brasil, o Gartner
descreve um cenário em que as grandes corporações
vêm ensaiando formas de tratar informações estraté-
gicas por meio de tecnologias como data warehouse
ou Business Intelligence. "Na esfera de empresas do
tipo A, as early adopters, o Brasil está em compasso
com o resto do mundo quanto à adoção de business
performance. Os gaps se referem à excelência em ter-
mos de serviços e de integração", afirma Arevolo.

A implementação de sistemas de gestão (ERP) é
um dos principais impulsionadores de demanda por
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BPM. "As empresas percebem que, mesmo após in-
vestir alto em ERP, continuam sem as informações
estratégicas que precisam. Há dados isolados, como
o resultado de vendas, mas não o seu reflexo na lu-
cratividade, por exemplo", diz Luiz Fernando Aman-
cio, diretor de alianças da Hyperion no Brasil.

Os CIOs que adotaram BPM são unânimes ao
afirmar que com o aplicativo fica mais rápido e fá-
cil definir metas, elaborar planos de ação e, o que
é mais importante, executá-los. Uma vez que o
BPM instala a rotina de identificação instantânea
de gargalos, a empresa acaba entrando em um ci-
clo permanente de aperfeiçoamento de seus pro-
cessos internos. "A solução de BPM permite que o
gestor acompanhe todo o rastro de um processo e
consiga identificar elementos intangíveis, como,
por exemplo, o impacto negativo que a falta de do-
mínio num determinado idioma causa ao resulta-
do global da empresa", diz Luis Faria, gerente de
soluções da IDS Scheer.
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As primeiras experiências com gestão de per-
formance têm origem nos anos 70, mas segundo
Waldir Arevolo, analista do Gartner, o conceito foi
aperfeiçoado após o surgimento da teoria Balan-
ced Scorecard, nos anos 90, na escola americana
de administração de empresas Harvard Business
School. Entre 2000 e 2002, começaram em labo-
ratório as primeiras experiências de unir BSC, BI
e ferramentas analíticas e, no ano seguinte, algu-
mas empresas, principalmente as do setor finan-
ceiro, passaram a adotar o conceito de BPM (ou
CPM, como prefere o Gartner).

Por enquanto, o momento no país é de evangeliza-
ção da tecnologia. Wagner Porcelli, gerente regional
da unidade de BPM da empresa de software BEA
Systems, diz que a maioria das empresas nem mes-
mo entende o conceito, confundindo-o muitas vezes
com workflow, o que altera o significado da letra "P"
da sigla para processo em vez de performance.

Segundo Michael Wootton, especialista em pré-
venda da concorrente SÃS, outro equívoco é pensar
que o BPM deva ser implementado em toda a empre-
sa de imediato. "O BPM é um sistema corporativo,
não departamental. Mas é possível iniciar com pou-
cos indicadores e, posteriormente, ir amarrando-os
com uma metodologia do tipo Balanced Scorecard ou
Custeio ABC, para então ter a solução completa, com
análise de causa e efeito", diz Wootton.

Implantado de forma completa ou em partes, um
projeto de business performance exige investimen-
to de centenas de milhares de reais. "O custo não
envolve apenas software, mas também treinamento,
definição de estratégia corporativa e esforços para
mudanças culturais", diz Rafael Shoji, diretor da
E-Val, especializada em serviços e soluções de TI. O
valor do projeto é influenciado pelo número de
usuários da solução, grau de centralização dos dados
armazenados e maturidade no uso de plataformas e
metodologias de sistemas de informação como BI e

BSC. A dica é ensaiar um primeiro passo cauteloso,
com uma quantidade reduzida de usuários e um
processo de negócio mais simples. "Se a empresa já
sabe o que precisa ser medido e definiu os indicado-
res que deseja acompanhar, a implementação do
BPM fica mais rápida", diz Rodrigo Perazzo, diretor
comercial e de marketing da Solver, empresa per-
nambucana que oferece um software de BPM.

Os aplicativos podem ser tanto customizados
quanto suítes pré-configuradas. Essas suítes são
definidas pelo Gartner como um conjunto de apli-
cativos que cobrem pelo menos três das cinco
funções básicas de business performance: orça-
mento, planejamento e previsão, matriz de custos
(metodologia ABC), Balanced Scorecard, consoli-
dação financeira e relatórios financeiros. A pro-
messa é que o software de business performance
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permita aos usuários de qualquer nível hierárqui-
co rastrear o desempenho de projetos, departa-
mentos, processos e até seu resultado individual
em comparação com o que a empresa deseja dele.
Rafael Shoji, da E-Val, afirma que em geral as so-
luções são caseiras e que poucas empresas utili-
zam pacotes de mercado quando o assunto é BPM.
Segundo dados de pesquisas mencionados por ele,
nos Estados Unidos 24% das empresas usuárias
desenvolvem sistemas internos de business per-
formance, ante 11% que adquirem suítes.

Painel de alertas um dos recursos vi
suais mais conhecidos do BPM é o chamado cock-
pit, um painel de bordo com alertas coloridos para
demonstrar a performance da empresa. Se o indi-
cador está satisfatório, aparece a luz verde. Se pre-
cisa de atenção, amarela. E se estiver ruim, verme-
lha. "Com o BPM os gestores passam a se reunir
para discutir novas estratégias, não mais para che-
car se as metas foram atingidas, porque essa infor-
mação já foi vista por todos no cockpit" diz Rodri-
go Perazzo, da fornecedora Solver,

Com o mapa estratégico nas mãos, o gestor po-
de fazer previsões e encontrar soluções para me-
lhorar os indicadores da companhia. Um pode in-
terferir no outro. Por exemplo, é possível simular
quanto um eventual aumento da verba para treina-
mento dos funcionários pode impactar o resultado
das vendas. Mas de nada adianta ter um painel de
bordo colorido e carregado de dados para analises
se a empresa não sabe o que deseja monitorar. Vale
um exercício prévio de automação do plano estra-
tégico da companhia, com ajuda de uma consulto-
ria especializada na metodologia escolhida para
transformar metas ern ações.
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Analistas são unânimes ao afirmar que as antigas
planilhas eletrônicas, os módulos de ERP e mesmo
os relatórios de Business Intelligence não são sufi-
cientes para embasar decisões estratégicas e finan-
ceiras com precisão e em tempo real. As tecnologias
que suportam o BPM ainda têm muito a evoluir, mas
já saíram do estágio emergente, segundo o Gartner. O
instituto as posiciona na categoria de "tecnologias
transformacionais" pelo poder que têm de mudar a
forma de fazer negócios.

A consultoria IDC Brasil prevê a verticalização
das ferramentas de inteligência, com o BI tornan-
do-se componente essencial nas soluções de BPM.
"Empresas de BI e de business performance estão
comprando as de business process. Elas tendem a se
tornar uma solução única", diz Roberto Rinaldi Jr, di-
retor da consultoria ProBusiness.

As suítes mais sofisticadas de BPM ou CPM,
como chama o Gartner, incluem o conceito de
BAM (Business Activity Monitoring), espécie de
termômetro da saúde de um processo. "O CPM
permite que outras tecnologias, como BI e BAM,
funcionem em total harmonia. O resultado são in-
formações consolidadas que mostram tanto resul-
tados quanto rotas a seguir", afirma o analista
Waldir Arevolo, do Gartner. O instituto de pes-
quisas e os fornecedores acreditam que o BPM
deverá atingir todos os segmentos econômicos,
não apenas o financeiro, e companhias de todos os
portes. "Até empresas pequenas estão interessa-
das em ver como o BPM funciona", diz Rodrigo
Perazzo, diretor da Solver.
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Qualquer gestor, de grande,
média ou pequena empresa, não consegue mais es-
perar por balanços bimestrais ou semestrais para só
então ver os resultados da empresa e tomar decisões
em tempo hábil. "Os balanços de longo prazo tendem
a perder sua utilidade. Com a popularização do con-
ceito de BPM, a gestão será mais proativa, com o
acompanhamento em tempo real de todos os proces-

sos importantes para o negócio", afirma Perazzo. Os
efeitos de longo prazo ainda dividem as opiniões dos
analistas, mas entre players e usuários há um con-
senso de que o BPM chegou para ficar. "A hora é esta,
porque os CIOs mais proativos adquiriram maturida-
de em sistemas transacionais e agora partem para a
excelência do planejamento estratégico", diz Miguel
Fuentes, diretor comercial da consultoria Vision.

Em meados de 2005, Ernani Toso,
gerente de TI da Grendene, uma das
maiores produtoras mundiais de cal-
çados, com faturamento bruto anual
da ordem de 1,3 bilhão de reais, con-
venceu o board a dar o primeiro passo
em direção à gestão de performance
empresarial. O executivo e sua equipe
receberam sinal verde para investir
em BPM tendo como base a solução
de BI que a empresa utilizava, da Cog-
nos. A abrangência teve de ser limita-
da por questões estratégicas, pois na
época o foco da empresa estava volta-
do para a área financeira. O piloto, en-
tão, foi na própria área de TI.

Com treinamento em Balanced Sco-
recard, a TI da Grendene iniciou a
construção da estratégia para a área,
com o apoio da Cognos e da consulto-
ria Vision Gestão & Tecnologia. "Divi-
dimos a TI em antes e depois desse
projeto, porque passamos a ter certe-
za do nosso alinhamento com as metas estratégicas
da organização", afirma Toso. O mapa estratégico de
TI tem 25 objetivos e 35 indicadores. Toso explica
que as informações mais relevantes sobre TI, carre-
gadas no banco de dados de BI, são disponibilizadas
para os usuários na tela e também em relatórios im-
pressos. "Monitoramos desde o tempo de resposta

das consultas ao bancos de dados do ERP e de outros
aplicativos até o nível de qualificação dos fornecedo-
res", diz. Além dos 12 supervisores, todos os funcio-
nários de TI, que somam 90, têm acesso aos indica-
dores de desempenho. A expectativa é estender o
BPM para toda a empresa, que possui 1900 desk-
tops, com novos recursos, como o cockpit digital.
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Em, 2003, a Magneti Marelli Cofap, braço do
grupo italiano na área de autopeças, destinou
i milhão de reais para a área de TI buscar uma solu-
ção que trouxesse mais eficácia e segurança à fun-
ção de orçamento e previsão. A partir daquele ano,
a empresa, que detém 70% de market share no
mercado nacional de amortecedores, trocou as pla-
nilhas de Excel pelo BPM. "Reduzimos o tempo do
levantamento das informações e, com isso, privile-
giamos trabalhos mais nobres, como simulações
orçamentárias" diz Antônio Arnoni, gerente de
informática da empresa. Segundo ele, os inputs das

áreas comercial, de controladoria, chão de fábrica e
planejamento industrial ocorrem em tempo real.

Mas o projeto teve percalços. A implementação
do módulo de BPM da Hyperion, com consultoria
da CIS Corporate, começou ambiciosa, com muitas
variáveis de negócio. "Tivemos de admitir que
havíamos definido um escopo grande, difícil de ser
atingido", afirma Onei Colombo, controller da
Magneti Marelli Cofap, que coordenou o projeto.

Interrompido em 2004, o BPM foi retomado no
ano seguinte. Os parceiros desenharam um esco-
po mais factível, envolvendo dessa vez apenas

uma unidade da empresa, a de amorte-
cedores, 15 usuários e meia dúzia de
indicadores, os mais importantes. "Por
fim, conseguimos obter transparência na
elaboração do orçamento, acessar infor-
mações consistentes e eliminar a monta-
nha de planilhas", diz Colombo. Está em
estudo a aquisição de outras ferramen-
tas, entre as quais BI, para avançar na
análise de causas e efeitos. Pelo crono-
grama, até o fim de 2007 o BPM deve
chegar a outras duas unidades. A empre-
sa fabrica também módulos de suspen-
são, sinterizados e camisas de cilindro.

A prova de fogo, entretanto, está para
acontecer, porque toda a orçamentação e a
previsão referentes ao exercício atual
foram feitas no modelo antigo. Com um
parque de 800 micros e servidores, a
Magneti Marelli Cofap conta com 30 pro-
fissionais de TI, incluindo terceirizados.
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A taxa de crescimento anual da Rapidão Cometa,
empresa de transporte e logística, tem sido de 20%
desde 2004. Rafael Mansilla, diretor de planeja-
mento e TI da empresa, acredita que o BPM, intro-
duzido na empresa a partir daquele ano, seja um
dos motores dessa expansão. "Com alguns cliques,
acessamos informações gerenciais permanente-
mente atualizadas e podemos adotar ações especí-
ficas", afirma Mansilla.

No primeiro ano de uso do BPM, o nível de efi-
ciência da Rapidão Cometa, que era de 90%, pas-
sou para 92% e, em 2006, para 94%. A meta da
empresa é que esse percentual atinja 98%, tal qual
as multinacionais do setor de logística e transpor-
te. "Os planos de ação são colocados em prática e as
estratégias são disseminadas uniformemente por
toda a corporação", diz Mansilla.

Alinhamento» A solução de monitora-
mento de performance, implementada pela empre-
sa nacional Solver, mostra, num painel digital, cer-
ca de duas dezenas de indicadores. Dessa forma,
pode-se acompanhar na intranet os resultados das
unidades e o faturamento consolidado diariamen-
te, seja por região, atividade ou por vendedor da
Rapidão Cometa. A ferramenta capta dados prove-
nientes dos sistemas de ERP, BI e das planilhas ele-
trônicas nas operações aérea e rodoviária da em-
presa, que atende cerca de 7 mil clientes, movi-
mentando anualmente 430 mil toneladas.

Segundo Mansilla, está nos planos da Rapidão
Cometa expandir o uso do BPM para todos os seus
4 mil funcionários. Hoje, 300 deles têm acesso, pa-
ra analisar o desempenho dos 22 agentes de carga
aérea, 15 centros de logística, mais quatro de distri-
buição, 32 filiais, seis pontos de apoio e cinco ter-
minais logísticos no país.

Text Box
Fonte: Info Corporate, n. 41, p. 60-71, fev. 2007.




