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BPM – BUSINESS PROCESS MANAGEMENT –
MONITORANDO A ESTRATÉGIA DO NEGÓCIO EM

TEMPOS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA.

RESUMO

Este trabalho tem por objetivos propor e analisar o uso da tecnologia de Business
Process Management – BPM no gerenciamento contínuo dos processos de negó-
cio, abordando os seus aspectos metodológicos e delineando os conceitos do que
deverá ser um novo modelo de gestão para o futuro, e demonstrar, de forma clara e
objetiva, que esta tecnologia não deve atuar de forma isolada no contexto empresa-
rial, pois o gerenciamento da “coreografia” dos processos é o elo que faltava para o
alinhamento perfeito das metodologias e princípios de gestão de “Governança
Corporativa” que preconizam o estabelecimento de “pontos de controle” e o
gerenciamento de riscos da operação. Esta tecnologia deve se acoplar com natura-
lidade a uma nova arquitetura empresarial orientada a serviços – SOA (Service
Oriented Architecture) e contribuir na geração dos indicadores de desempenho
oriundos das práticas de BSC – (Balanced Score Card) levando as organizações a
um novo patamar de produtividade.
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ABSTRACT

This work has for objective to consider and to analyze the use of the technology
of BPM in the continuous business processes management, being approached its
methodologies and delineating the concepts of that it will have to be a new model of
management for the future, and will show of clear and objective form that this
technology will not act of isolated form in the enterprise context, therefore the
management of the “choreography” of the processes, is the link that lacked for the
perfect alignment of the methodologies and principles of management of “Corporative
Governance” that praise the establishment of “control points” and the management
of risks of the operation. This technology also will have to connect to naturalness
to the new one enterprise architecture called - SOA (“Service Oriented Architecture”)
and to contribute in the generation of the deriving pointers of performance of the
BSC - (“Balanced Score Card”) practices that finally will take the organizations to a
new productivity platform.

Key-words: Enterprise strategy; corporate governance; business process
management; balanced score card; management of operational risks.
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1. INTRODUÇÃO

A governança corporativa tornou-se um imperativo dos novos tempos – pós-
Sarbanes Oxley – e passou a ser um denominador comum para as empresas que
operam no mercado acionário ou atuam em setores da economia mais fortemente
regulamentados.   Mas, se é certo que a governança define a regra de como são
tomadas as decisões dentro de um ambiente empresarial, também é certo que o
controle sobre a operação é primordial para o alinhamento entre o mundo gerencial
e o mundo operacional das organizações.

Via de regra estes dois mundos não raramente se encontram distanciados, até diver-
gem em objetivos e direcionamentos. Com o desenvolvimento da tecnologia de automação
e comunicação, agregou-se ao ambiente organizacional um novo mundo, altamente técni-
co e especializado, o mundo da Tecnologia da Informação, que também não raramente se
encontra distanciado do mundo gerencial e do mundo operacional das organizações.

O presente trabalho aborda o Gerenciamento Contínuo de Processos de Negó-
cio amparado por técnicas, metodologias e padrões que se utilizam em larga escala
dos recursos computacionais mais atuais providos pela indústria da Tecnologia da
Informação. O propósito é analisar se a tecnologia de BPM – Business Process
Management (Gerenciamento de Processos de Negócio) é mais um modismo ou
uma contribuição efetiva à gestão empresarial, com possibilidade de aplicação efe-
tiva nas empresas, tornando-se um elo efetivo entre os vários mundos que com-
põem o ecossistema organizacional das empresas.

A Governança Corporativa em uma Empresa, em essência, define a forma como as
decisões são tomadas dentro da entidade, visando maior transparência, atribuindo as
responsabilidades civis e criminais cabíveis ao corpo de diretores e membros dos con-
selhos administrativo, fiscal, de acionistas, deliberativo, de curadores entre outros.

O BPM é, na sua essência, um conjunto de tecnologias que visa permitir um controle
maior sobre regras de negócio, separando-as do fluxo de processo e controlando as
atividades, sejam elas compostas por tarefas automatizadas ou executadas por elemen-
tos humanos, integrando-as em redes de processos que por vezes têm partes executa-
das por fornecedores ou clientes, extrapolando a fronteira organizacional através da
web.  Fazem parte desse complexo tecnológico, os serviços de transformação de dados,
conectividade, workflow e promovem uma camada de design dos processos, que atua
no nível visual e faz a interface com o elemento humano que o utiliza.

1.1 A PRESSÃO SOBRE OS NEGÓCIOS

Desde a publicação de Reengineering Work: Don’t Automate, Obliterate,
(Reengenharia do trabalho: Não automatize, destrua), de Michael Hammer na Harvard
Business Review, edição Julho-Agosto de 1990, (páginas 70 a 91), a reengenharia de
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processos provocou uma desenfreada corrida pelas transformações empresariais,
cujas adoções maciças desacompanhadas de uma forte metodologia que amparasse
as iniciativas, acabaram por provocar centenas de casos mal sucedidos.

A pressão sobre os negócios obriga as empresas a reverem seus processos
constantemente, mas, reengenharia transformou-se em uma palavra proibida em
determinados círculos empresariais devido ao seu histórico.

Tal fato desencorajou por anos a retomada das ações nesse âmbito por parte das
empresas, que atualmente revisam suas posições diante da necessidade de reação
frente às pressões. Nos setores mais competitivos a pressão atinge hoje níveis
ainda maiores do que os observados na década passada. Com relação às pressões
atuais sobre os negócios, Teixeira (2005) em seu artigo: “Custos e formação dos
parâmetros das empresas” assim se expressa:

“A recessão econômica, a contenção de custos, a redução do
consumo e a procura por melhor qualidade de nível de serviço
focaram as empresas na busca da produtividade e otimização de
processos, porém, para manter os resultados financeiros sob
controle, é necessária uma maior eficiência dos processos com
redução dos custos operacionais, provendo também uma dimi-
nuição no Time to Market  e Time to Value dos novos produtos
e serviços, modificando os processos tradicionais e substituin-
do-os por processos automatizados e computadorizados, alivi-
ando os processos burocráticos já sobrecarregados”.

1.2 O FOCO NO CLIENTE

A origem das novas pressões é notadamente a mudança no foco das atenções das
empresas, que antes lutavam para conquistar mercados e agora lutam para não perdê-los,
e nesse ponto o cliente é a resposta para se entender melhor as mudanças, ameaças e
oportunidades de crescimento e sobrevivência.  A atenção ao ritmo das mudanças dita a
sobrevivência das empresas, no melhor estilo darwiniano: os menos adaptados desapare-
cem e nessa esteira às vezes as empresas se apressam em antecipar os fatos no tempo.

Um exemplo foi o advento da “bolha”, como chamamos o período dos anos
1990, quando as empresas da então aclamada “nova economia” emergiam das gara-
gens californianas e se transformavam da noite para o dia em grandes empresas de
comércio eletrônico e tecnologia. Nunca a visão “Taylor Made” (sob medida) teve
tanto sentido, pois a tecnologia emergente prometia individualizar o contato com o
cliente, mesmo dentro de um mercado global altamente massificado.

A bolha “furou”, mas o conceito permaneceu latente na mente dos criadores da
tal nova economia, em que negócios e tecnologia não tinham mais as suas fronteiras
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definidas. A base do conceito de que cada cliente é interpretado como único e que
pretende soluções que correspondam as suas necessidades individuais, alavanca
ainda mais as novas tecnologias que permitem por exemplo, a adoção de instrumen-
tos mercadológicos como o “Design to Cost”.

Segundo Jack V. Michaels e William P. Wood, o “Design to Cost” depende de
um correto diagnóstico e da definição do perfil do cliente e na seqüência, toda a
cadeia de criação de valor, para que a relação entre preço e valor do produto ou
serviço seja adequada para esse cliente. “Isto significa incluir o cliente no processo
do desenvolvimento de forma participativa, para definir as características do produ-
to e o preço que estão dispostos a pagar por ele”.  ( MICHAELS e WOOD, 1979 ).

1.2 A FONTE DAS PRESSÕES SOBRE O AMBIENTE RGANIZACIONAL

O potencial tecnológico do BPM vem em socorro às equipes de TI já desgastadas
pelos contínuos  processos de mudança nas organizações, nas quais a adoção de
ERP´s não reduziu as demandas sobre as aplicações, pois as necessidades do negócio
nunca se estancam e necessitam cada vez mais de novas respostas às antigas questões.

O BPM encaixa-se justamente nesse contexto de Sistemas de Informação focados
na agilidade e controle dos processos de negócio, de forma intuitiva, produtiva,
flexível e integrada, contemplando as várias dimensões na definição do processo,
“donos” do processo e TI.

É nesse “caldeirão”, que usuários de sistemas de informação “donos” de proces-
sos e profissionais de TI terão de reduzir a temperatura do debate para endereçar uma
solução que alinhe os interesses de ambos, TI e negócios, para garantir a sobrevivên-
cia e fundamentalmente dirigir o foco das atenções da empresa aos seus clientes.

No gráfico abaixo, ilustramos as fontes de pressão mais significativas, que determi-
nam o grau de dificuldade dos gestores em administrarem seus negócios na atualidade.

FONTE: autores
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1.4 TIME TO MARKET, O “SENSO” DA URGÊNCIA

Ao que parece, o Time to Market é o novo paradigma, e de fato a derradeira
pressão sobre as empresas que precisam adquirir o senso da urgência necessário
para competirem em pé de igualdade ou na frente dos concorrentes..  Sobre o con-
ceito de Time to Market, Heinz Hartkopf (2001) assim se expressa:

 “Time to Market é o tempo despendido desde o surgimento da idéia inicial no
marketing, passando pelo desenvolvimento de um produto até sua entrega ao
cliente.  Somente um time reduzido (não uma organização anônima) pode realizar
isto, com paixão, competência e capacidade de obter consenso. Este time precisa
de um líder com determinação e vontade de vencer. Como no esporte, a rapidez
decide.”

1.5 A ERA DA QUALIDADE

Muito embora qualidade seja o assunto que ocupa o maior espaço nas preocu-
pações dos executivos e gestores atualmente, esta pesquisa demonstra que a preo-
cupação com os processos e com a qualidade é antiga e o maior expoente sobre o
tema foi o engenheiro Joseph M. Juran.

Juran, que nasceu na Romenia, licenciou-se em Engenharia Eletrônica, traba-
lhou na  AT&T e em 1953 fez a sua primeira visita ao Japão, onde observou as
práticas japonesas.

Naquela época os dirigentes de empresas ocidentais insistiam em considerar
que os produtos japoneses eram de qualidade inferior, mas, quando se depararam
com a realidade, viram-se obrigados a levar a qualidade ao centro dos seus objeti-
vos empresariais. Sobre a qualidade Juran fez as seguintes constatações:

“Qualidade não pode ser delegada, mas tem que ser o objetivo
de cada empregado, individualmente e em equipe”, e afirmo
que os processos de negócio importantes são multifuncionais
por natureza e quando mapeados assumem uma posição “ho-
rizontal” e quando, considerados sob um enfoque sistêmico,
esta abordagem pode também prover uma mudança
organizacional e um movimento firme visando níveis mais al-
tos de desempenho (Breakthrough) (Juran,1964).

Para Juran, se o século XX foi o “Século da Produtividade”, o século XXI, será
tratado pelos futuros historiadores como o “Século da Qualidade”. De fato, atual-
mente observamos que a metodologia Six Sigma, voltada para as questões relati-
vas à qualidade, tem ocupado cada vez mais espaço nas grandes organizações.

“Seis Sigma ou Six Sigma (em Inglês) é muitas vezes tratado na mídia como
metodologia, cultura ou filosofia de trabalho, voltada para a obtenção de um nível
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de resultados mais qualificado, seja de produtos ou serviços, que se aproximam do
que chamamos de zero defeito”.

Quanto mais alto for o sigma do processo, menor será a quantidade de erros, e
isso implica efetivamente estabelecer um maior controle sobre os processos de
negócios. Podemos afirmar que o BPM se encaixa mais uma vez com perfeição na
arquitetura sistêmica das empresas que optam pela cultura Six Sigma, pois as filo-
sofias são convergentes e complementares.

2. O BPM E OS NOVOS MODELOS DE GESTÃO DE NEGÓCIOS

Em publicação do Gartner Group de 2005, intitulada Business Process
Management’s Success Hinges on  Business-Led Initiatives – An Iterative
Methodology for BPM Initiatives,  ou “O sucesso do BPM depende de iniciativas
das áreas de gestão”, encontramos vários elementos que comprovam que a iniciati-
va das áreas de TI para implementação de soluções de BPM, não encontram respal-
do entre as áreas usuárias e “donos” do processo, pois os projetos de gestão dos
processos de negócios diferem dos projetos convencionais a que os profissionais
de TI e gestores de negócios estão acostumados.

O Gartner também recomenda às empresas que esqueçam as tradicionais técnicas de
projetos, em que o trabalho transcorre entre as unidades de negócios e as áreas de TI.

Os Gestores de negócios estão adquirindo o poder de gerenciar, otimizar e man-
ter seus próprios processos independentes da infra-estrutura tecnológica, e isso é
uma conseqüência natural da simbiose, agora possível, das duas práticas de gestão
– BPM e BSC – Balanced Scorecards.

Ainda sobre BPM como modelo de gestão e como tecnologia, Maria Helena Monteiro,
(2006) Docente Universitária da Universidade Técnica de Lisboa – ISCSP – analisa:

“O BPM surge-nos assim como um modelo de gestão e como
tecnologia, que sintetiza e integra abordagens de gestão ante-
riores e soluções informáticas de origens, idades e fins distin-
tos, mas todos contribuindo para a execução destes ou da-
queles processos. O BPM permite transparência de execução
e de gestão e também obriga, por definição, à melhoria do seu
próprio funcionamento, passando continuamente pelas qua-
tro fases do Ciclo de Melhoria de qualquer Processo, ou seja:
Concepção/Desenho, Implementação, Controle e Otimização,
pois este é o fundamento da melhoria contínua e também do
BPM. Agora é a vez do Negócio, de mãos dadas com a
Tecnologia.”.

Hassan Khorshid, fundador da empresa de software Holosofx, que foi adqui-
rida pela IBM em 2003 e que possuía diversos produtos e aplicações sobre
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gerenciamento de processos de negócios, e que conhecia bem a difícil interação
de TI com negócios, defendeu a tese de que “a Tecnologia de Processos resolve
os problemas clássicos de negócios, que a área de Tecnologia da Informação (TI)
tem sido historicamente convidada para remediar. Historicamente, a área de TI tem
acreditado que mais tecnologia é a resposta para os problemas de negócio. Mas,
sozinha, a TI não oferece uma solução de negócio para tudo, especialmente quan-
do as comunidades de TI e de negócios não sabem se falar, nem conseguem
colaborar entre si”.

Ainda sobre o assunto HASSAN (2003) faz a seguinte crítica:

“A comunidade de negócios não compreende a comunidade
de TI porque ela é muito complicada e descentralizada em
ilhas autônomas, e falta um dicionário comum para comunicar
claramente suas necessidades. Por isso as soluções de TI
tendem a não ser apropriadas ou universais. Entretanto, se
apresentarmos a tecnologia em um contexto neutro de TI, em
que a comunidade de negócios compreenda quais são suas
responsabilidades, então ocorrerá a colaboração entre elas,
valendo-se das múltiplas modalidades de tecnologia que com-
partilhem de uma perspectiva unificada de negócio”.

Os modelos de gestão que priorizam outras preocupações, que não o cliente e a
qualidade do seu produto ou serviço, encontrarão enormes dificuldades para
implementar mudanças em suas organizações e dificilmente produzirão resultados
satisfatórios quanto ao desenvolvimento do capital intelectual de seus recursos
humanos empregados. Os novos tempos exigem acima de tudo uma condição inte-
lectual aprimorada dos gestores e funcionários das organizações, numa relação
direta com a distância que as separa da competição.

Somente a adoção maciça de tecnologia não traz resultados, a melhoria do perfil
intelectual dos recursos humanos e o aperfeiçoamento dos processos conjugados
em uma única ação é que efetivamente produzem  dividendos, porém é certo que a
Reengenharia e a Tecnologia da Informação precisam ser observadas com outros
olhos.

Para José Ernesto Lima Gonçalves, professor do Departamento de Administra-
ção Geral e Recursos Humanos da EAESP/FGV, “hoje, o uso da Tecnologia da
Informação está dominando todos os aspectos dos negócios. A aceleração adotada
por novas tecnologias tais como a internet, a multimídia e outras está causando
mudanças nas formas de trabalho das pessoas e em seus ambientes de trabalho. A
Tecnologia da Informação está se modificando profundamente. Na nova organiza-
ção, ela terá não mais um papel ligado à perpetuação das estruturas tradicionais,
mas um papel de apoio aos objetivos estratégicos” Ainda sobre o novo papel de TI,
Gonçalves tece as seguintes considerações:
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Na sua nova postura, TI é:

• Instrumento Permanente de Renovação dos Processos de
Negócios: TI é o instrumento de preferência na constante
adequação dos processos ao ambiente e a novos objetivos
estratégicos;

• Agente de Viabilização de Novos Produtos e Serviços: a
partir de uma análise de oportunidades, TI é o elemento que
viabiliza novos produtos, novas maneiras de satisfazer o
cliente, novas formas de fazer negócios;

• Elemento de Flexibilização entre Ambiente, Organização e
Pessoas: o ambiente é dinâmico. Organizações e Pessoas
têm uma velocidade de adaptação menor do que a velocida-
de de mudança do ambiente. TI auxilia a absorver a mudan-
ça, permitindo maior estabilidade da organização e apresen-
tando uma interface estável às pessoas.

Alguns autores vêem a TI como o centro, a escora, o habilitador
da BUSINESS PROCESS REENGINEERING.
(GONÇALVES, 1995)

2.1 A PADRONIZAÇÃO DOS PROCESSOS

O workflow é uma técnica de desenho de processo e encadeamento de ativida-
des que demonstra o fluxo do trabalho e as entradas e saídas de cada processo
muito utilizadas no passado, por profissionais de Organização e Métodos.

O Workflow hoje deixa de ser realizado de forma artesanal em grandes folhas de
papel com réguas de plástico vazadas com formas idênticas aos símbolos de fluxo-
grama mais tradicionais e inicia uma caminhada que leva a um novo mundo onde os
desenhos representativos dos fluxos de processo, dentro de um computador, acaba
por ganhar animação e executam tarefas automatizadas.

Diante da profusão de técnicas e simbologias que tomaram de assalto o mundo
do workflow computadorizado, a criação de padrões tornou-se imperativa para
garantir a compatibilidade e interoperabilidade de sistemas informatizados com apoio
dessas ferramentas de trabalho.

2.2 O PADRÃO XPDL

Desde 1993, a organização internacional Workflow Management Coalition
(WfMC), uma associação com cerca de 300 membros, tem por objetivo desenvolver
o workflow.

O padrão XML Process Definition Language (XPDL), sua maior criação, na
prática se traduz por um padrão de descrição de regras de processos de negócios
inteiramente baseada no padrão XML.
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O XPDL tem como ponto positivo uma visão relacionada às atividades emi-
nentemente humanas e possui recursos para especificar regras relacionadas ao
encadeamento e atribuição de tarefas para atores ou agentes pré-definidos de
maneira estática ou dinâmica.  Na essência, este padrão parte do conceito de
atividade, que no entender de seus criadores significa uma “unidade de trabalho”
que será executada ou processada por um recurso humano ou uma aplicação de
computador.

O XPDL encontra-se atualmente na versão 2.0 e é compatível com o padrão
Business Process Modeling Notation (BPMN), que é usado para a modelagem do
processo no formato gráfico.  Em resumo, o BPMN atua na camada visual,
normatizando os desenhos de workflow, e  o XPDL atua na camada técnica, trans-
crevendo para uma linguagem de comandos, o fluxo de trabalho desenhado na
camada visual.

2.3O PADRÃO BPML

Em 2002 uma nova organização internacional foi formada, a Business Process
Management Initiative (BPMI). Contando com antigos colaboradores da WfMC,
essa instituição lança um novo padrão denominado Business Process Modeling
Language (BPML), cuja missão seria renovar e modernizar as especificações para
descrever processos de negócios.

Gigantes do setor de informática como a alemã SAP, famosa por suas aplicações
de negócios e por ser a fornecedora mundial de um ERP dos mais bens sucedidos,
deram seu apoio ao projeto. O ponto forte da filosofia desse modelo era a consolida-
ção das iniciativas de desenvolvimento da orquestração de processos em um pa-
drão aberto e genérico, sem restrições de uso, porém o ponto fraco desse novo
paradigma – o abandono do aspecto humano que envolve os processos de negócio
– acabou desestimulando os desenvolvedores de software a produzir soluções com
esse padrão.

O BPML foi concebido para trabalhar com webservices tratando a mensageria
existente entre os processos, controlando as chamadas e as respostas entre servi-
ços via web, tentando levar a automação ao seu nível máximo, e partia do princípio
de que a atividade ou tarefa humana não mais seria relevante, ou seja, se fosse uma
pessoa ou um computador que realizaria uma tarefa, esse detalhamento não seria
necessário para  a especificação.

A visão desse grupo de colaboradores que constituem a BPMI é talvez um
pouco futurista e ainda distante da realidade das empresas, o que torna difícil a sua
adoção.  Atualmente a própria SAP declarou abandonar o padrão em seus produtos
de software. A única relação com o padrão XPDL é o uso do XML. Os avanços do
grupo WfMC pouco foram considerados na especificação do BPML, que seria a
linguagem padrão para a execução de processos.
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2.4 O PADRÃO BPEL

Diante das dificuldades em estabelecer um padrão de aceitação universal, a
indústria de software passou a sentir os efeitos negativos da briga entre organiza-
ções e padrões, com seus produtos encalhando nas prateleiras.  As duas gigantes
da indústria, a Microsoft e a IBM, apresentaram seus padrões proprietários, o XLANG
e o WSFL respectivamente, à comunidade internacional, ganhando a adesão de
outros fabricantes de peso como a própria SAP.

Da união desses dois padrões e da contribuição de outras empresas interessa-
das, nasceu o Business Process Execution Language (BPEL), cujo controle foi pas-
sado a uma organização internacional chamada Oasis (www.oasis.org ).  Obviamen-
te com a participação dessas  empresas esse padrão acabou por substituir o BPML
na preferência do mercado. Assim, o padrão XPDL fica defasado tecnicamente, pois
o BPEL é compatível com as especificações de WebServices e traz também na baga-
gem um pouco da experiência do BPML em orquestração de serviços via web.
Assim como os dois padrões anteriormente mencionados, o BPEL também utiliza o
formato XML para a descrição dos processos de negócios.

O que efetivamente acabou se tornando uma regra é o uso do XML e dos padrões
de Webservices, cujas aplicações estão permeando o mercado de soluções de software
que já começam a se tornar familiares até para entidades reguladoras que os adotaram
como base para a interoperabilidade dos sistemas em seus setores de atuação.

A arquitetura de negócios orientada a serviços, tem seu paralelo na indústria de
TI com a constituição do modelo Service Oriented Architecture (SOA), totalmente
baseado em Webservices.

A adoção do SOA pelas empresas acabará por alavancar inevitavelmente o uso do
BPM e, nesse terreno, o BPEL ganhará força, independentemente de também trazer alguns
aspectos negativos a exemplo do BPML, pois nesse padrão, as atividades humanas não
são diferenciadas das atividades computadorizadas.  Em linhas gerais, esse padrão parece
destinado a resolver os problemas do futuro e não do presente, o que explica a lentidão
com que é adotado, mas também lhe dá um horizonte mais seguro e claro.

2.5 O PADRÃO BPMN

O uso do BPM, principalmente das suas camadas de conectividade, parece ser
um bom mecanismo para dar vida aos processos de forma mais automatizada e
interligando os mais diversos serviços SOA de forma organizada e controlada, po-
rém é na camada de design que as pessoas, sejam elas oriundas das camadas
operacionais da empresa ou dos escalões mais altos do nível gerencial se ressentem
com a falta de uma padronização mais efetiva, pois é no nível visual que se estabe-
lece o diálogo entre homem e máquina.

   Desta forma o Business Process Management Notation (BPMN), na essência,
uma especificação para modelagem visual de processos, ganha importância. Manti-
do pela Business Process Management Initiative (BPMI) este padrão estabelece
uma interface simples e de fácil compreensão, acessível tanto para analistas de
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Exemplo de fluxo usando a notação BPMN – transcrito do manual de
especificações BPMN versão 1.0, que se encontra disponível no site da entidade
(www.bpmn.org) ou no link
http://www.bpmn.org/Documents/apping%20BPMN%20to%20BPEL%20Example.pdf

No tocante à representatividade do padrão BPMN junto à comunidade de fabri-
cantes de software, não restam dúvidas quanto a sua relevância, e vem se tornando
cada vez maior a produção de software que utiliza o BPMN para especificação dos
fluxos de processo e do BPEL para a execução dos mesmos, porém na camada de
Workflow ainda permanecem alguns vazios à espera de definições e padrões mais
amplos, que, de certa forma, estão previstos no padrão XPDL.

3.  DESENVOLVIMENTO

3.1  ESTUDO DE CASO – UM WORKFLOW DE CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS

Para a certificação da tecnologia de BPM como solução para os problemas pro-
postos neste trabalho, foi necessário unir permitiu ainda monitorar e controlar os
processos modelados, portanto cumprindo a outra parte dos objetivos propostos.

As ferramentas utilizadas permitiram o gerenciamento de processos de negócios,
que foram divididos em três fases:

· Fase 1 – Modelagem visual dos processos.
· Fase 2 – Simulação de desempenho dos processos

sistemas como para profissionais de O&M, gestores de processos de negócios e
tradicionais usuários de TI que encontram nele uma linguagem visual comum.
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A redução dos custos de telefo-
nia, promovida pela redução no tem-
po médio de atendimento (TMA),
elevou o indicador da perspectiva fi-
nanceira que passou a ser considera-
do excelente.

A perspectiva cliente entretan-
to, demonstrava a insatisfação dos
clientes quanto ao nível de atendi-

· Fase 3 – Gerenciamento dos processos e indicadores para o BSC.
Em uma pesquisa realizada, detecta-ou-se que uma requisição de empréstimo por

meio telefônico dura em média 18 minutos e um atendimento direto no balcão das lojas,
leva cerca de 25 minutos. Apesar do volume de 2500 ligações mensais, apenas 900
contratos, em média, são efetivados mensalmente, o que demonstra que mais de 50%
das ligações são realizadas para saneamento de dúvidas, curiosidade dos participantes
ou o pedido de empréstimo não é atendido por não estar de acordo com as regras de
negócio estabelecidas. Os demais contratos são fechados no balcão das lojas.

Mensalmente uma pesquisa de satisfação realizada junto aos clientes, que de-
monstrava um índice de aceitação da qualidade dos serviços da ordem de 80%, em
média, demonstrou uma queda acentuada da nota em cerca de 5%. Este fato deveu-
se a uma iniciativa do Call Center, que desagradou o público: trata-se da redução
do tempo médio de atendimento de 15 para 9 minutos, na tentativa de reduzir os
custos de ligações realizadas pelo canal telefônico 0800.

A diferença entre os custos de uma operação via Call Center e uma operação via
web, deveu-se, nos últimos anos, à enorme oferta de links (linhas) de comunicação de
alta velocidade, e ao aumento sensível na capacidade de processamento dos compu-
tadores atuais, que tornaram a web um canal de atendimento mais econômico.

No caso da web, a pessoa que interage com o sistema dedica-se mais à reflexão
sobre o seu problema do que quando está mantendo um diálogo em uma ligação
telefônica; executa mais simulações de empréstimo em menos tempo e, por fim,
toma uma decisão com mais facilidade e em menos tempo.  A pesquisa de satisfa-
ção de atendimento realizada com o grupo que participou do piloto mostrou resul-
tados mais expressivos no processo de simulação de empréstimos via web.

A única ressalva ficou por conta do baixo índice de pessoas que possuem
computadores domésticos e acesso à internet nas classes menos favorecidas, o que
significa baixo índice de cobertura para este canal de atendimento.

3.2  O DASHBOARD DOS INDICADORES DE DESEMPENHO

A seguir, apresenta-se a situação apresentada pelo Dashboard da ferramenta de
BSC, apresentando os indicadores de desempenho do setor de concessão de cré-
dito, conforme as quatro perspectivas de Kaplan.
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A redução do tempo de atendimento produziu efeitos contrários aos desejados,
refletindo-se no índice geral de satisfação do cliente. Os participantes desejavam maior
assessoramento financeiro por parte das atendentes e, com isso, tendiam a demandar
tempos maiores para esclarecimento, elevando o tempo médio de atendimento do servi-
ço do Call Center, que demonstrou  interesses conflitantes e processos inadequados.

Desta forma, o indicador de desempenho para monitorar a estratégia sob a pers-
pectiva financeira para o atendimento ao cliente na concessão de crédito foi estabe-
lecido na forma de “percentual de participação na composição de custos” da opera-
ção, conforme figura 01.

Fonte: FONSECA, 2007

Fonte: CASSIANO, (2005)

mento, que, em função do tempo
reduzido de atendimento acabou
por afetar a qualidade dos servi-
ços prestados via Call Center.

Embora a experiência tenha me-
lhorado o nível do aprendizado da
equipe,  no tocante aos processos
internos, percebeu-se a necessida-
de de implementações de melhorias
ou inovações que pudessem man-
ter a perspectiva financeira e me-
lhorar a perspectiva cliente.

O desafio para equilibrar a operação em termos de custo e satisfação do usuário
foi estabelecido no plano de ação do BSC, sendo o indicador de desempenho esta-
belecido na forma de “índice de aprovação em pesquisa de satisfação” junto aos
clientes, conforme figura 02.

Fonte: CASSIANO, (2005)
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Fonte: VICENZO, 2006.

Neste momento da operação o Scorecard (Fig 03) reportava uma queda no
índice de satisfação com o indicador em vermelho e com tendência negativa para os
próximos meses.

Fonte: CASSIANO, (2005)

4.  O BPM E OS SIMULADORES DE PROCESSO

É nesta etapa que entram em ação as ferramentas de BPM com os seus simula-
dores de processo, quando a ação será aplicada e o monitoramento implementado
para garantir a estratégia, definida na etapa anterior pelos responsáveis pela gestão
estratégica do negócio, usando o BSC como ferramenta.

O primeiro passo foi realizar o discovery (descoberta) dos processos e, na se-
qüência, realizar uma representação do mundo real por meio da modelagem visual,
conforme figura 04 abaixo:
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O primeiro contato dos gerentes de negócios com a ferramenta de modelagem
visual provocou uma mudança radical de comportamento, melhorando a receptividade
e o relacionamento com os técnicos de TI envolvidos no “piloto” (prova de conceito).

O tempo de aprendizado foi reduzido e passou-se a discutir apenas a eficiência
dos processos, e não mais os detalhes sistêmicos ou alterações de programa. O
foco voltou-se para o problema e não para as alternativas de contorná-lo, e a condu-
ção da atividade de melhoria do processo foi feita pelos próprios gestores (donos
do processo) sem grandes dificuldades.

O novo processo de solicitação de empréstimo via internet, após a sua aprovação de
acordo com as regras de negócios, seguia para os gerentes responsáveis pelo relacionamen-
to, finanças e controladoria conforme visualizado na figura (Fig 04) e, após sua finalização, o
cliente recebia uma mensagem em seu celular confirmando a concessão e a data do crédito.

Os resultados obtidos nos simuladores são complexos e exigem análise apurada.  Em
nova pesquisa realizada com uma massa de participantes do piloto, obtiveram-se novos
índices de satisfação mudando consideravelmente o status de alguns indicadores e demons-
trando as possibilidades de uso do ferramental disponibilizado pela tecnologia de BPM.

Os impactos no Dashboard foram positivos, invertendo a tendência negativa e
melhorando o indicador de desempenho, conforme detalhe da figura  05 a seguir:

A última etapa foi realizada no módulo BPM Monitor, para o estabelecimento
dos parâmetros de controle do monitoramento, conforme figura 06, em que as ações
são definidas para cada evento. Um exemplo de ação pré-definida e parametrizável
pode ser visualizada no campo “Processo” da tela, onde o gestor de concessão de
empréstimos definiu que, todo cliente VIP, com limite de crédito excedido, ao ter sua
nova solicitação de empréstimo via internet negada, seria contatado imediatamente
pelo Call Center para um atendimento personalizado e acompanhamento do caso.

Fonte: CASSIANO, (2005)
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Conceitualmente, se o VPL é maior do que zero, o projeto é viável e, se o VPL é
igual a zero, o projeto também é viável, pois significa que o lucro obtido atende ao
TMA indicado. Se o TIR for igual ou maior que a TMA, o projeto é considerado
economicamente atraente, portanto de acordo com os resultados obtidos, a
implementação do projeto foi considerada viável.

Obviamente o quadro anterior apresenta um cálculo simples, pois foi analisada
apenas uma aplicação para a aquisição da solução. Em um levantamento mais
aprofundado, diversas áreas poderiam apresentar casos de uso que fariam com que
os benefícios melhorassem o quadro das receitas e, com isso, o tempo de retorno do
investimento seria reduzido de cinco para menos de três anos.

5. CONCLUSÃO

A profusão de novas tecnologias, geralmente identificadas por siglas, faz com que
sejam tratadas com desconfiança pelos executivos que, por terem dificuldade em
entender os conceitos atrelados a elas, acabam por taxá-las de “sopa de letrinhas” e
acabam por não dedicar um tempo à pesquisa dessas tecnologias. Não raro, os execu-
tivos mostram-se reticentes com relação à tecnologia de BPM, não enxergando na

4. IMPLEMENTAÇÃO

Os resultados obtidos nos simuladores de processos serviram de base para a projeção
de custos e receitas que poderiam ser obtidas e foram confrontados com os registros
contábeis e orçamentários das áreas envolvidas nas mudanças dos processos. O quadro
abaixo mostra o resumo do fluxo de caixa projetado para a implementação deste projeto.

Legenda
VPL = Valor Presente Líquido

Valor presente das entradas e saídas de caixa a uma determinada taxa de desconto

TIR = Taxa Interna de retorno

Taxa de desconto que iguala, num único momento, os fluxos de entrada e saída de caixa

TMA = Taxa Mínima de Atratividade

Mínimo que o projeto deveria render para ser atrativo.

Fonte: Autores
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mesma, valor agregado que possa trazer vantagem competitiva ao seu negócio.
O BPM é tratado hoje como mais uma buzzword (palavra da moda), não mere-

cendo destaque na agenda dos gestores de TI e de Negócios.
Podemos concluir que BPM é um modelo de gestão cuja vocação é permitir a

maximização do desempenho de um determinado conjunto de processos, que, por ve-
zes, são interorganizacionais. Dessa forma, o processo  passa a ser horizontal, permitin-
do a análise independente das unidades organizacionais por onde o processo transita,
até o objetivo final que geralmente será  o delivery (entrega) do resultado ao cliente.

Também têm razão os profissionais de TI que defendem a tese de que o BPM é
uma plataforma tecnológica, pois sobre ela serão desenhados, modelados, simula-
dos e implementados os processos de negócios, mantendo valiosos repositórios de
informações sobre regras de negócios.

Na essência, o BPM obriga a convergência das perspectivas de Negócios e de TI,
pois se trata de tecnologia e modelo de gestão inteiramente novos e focados no
negócio, e nesse “caldeirão” ganham mais notoriedade os “arquitetos” de sistemas
de informação, pois o BPM afeta toda a infra-estrutura de TI já consolidada pelas
empresas e também os chamados “donos” do processo e suas equipes, responsáveis
pela otimização e melhoria do desempenho do negócio e seus respectivos processos.
Mesmo com a adoção maciça das novas tecnologias, os processos ainda serão um
misto de procedimentos automáticos e manuais, não há possibilidade de “desintegra-
ção” total de processos com a transferência apenas parcial para o mundo digital.

Processos não precisam ser totalmente automatizados, pois há necessidade de
decisões intermédias e desta forma, o mundo digital e o mundo real possuem
interação, o que no jargão específico dessa tecnologia, significa o processo ter de
“ganhar conhecimento do exterior para seguir os próximos passos”.  A dúvida se a
tecnologia de gestão de processos pertence ao reino de TI ou da administração de
negócios com certeza permanecerá por um bom tempo na cabeça dos dirigentes
responsáveis pela definição da estratégia das empresas.  Isso é natural pelo fato de
as áreas de negócio e TI ainda permanecerem cada uma do seu lado do balcão.

O alinhamento das duas áreas somente será obtido com a adoção de uma
metodologia que foque justamente o alinhamento da empresa como um todo, e é
nesse aspecto que concluímos que a adoção do BSC para dar suporte à Governança
Corporativa vai acabar forçando o alinhamento de TI e negócios e, desta forma
pavimentando o caminho para a adoção do BPM em larga escala pelas empresas.

Após concluirmos que a implementação de uma tecnologia de BPM com suas
metodologias e modelos de gestão voltados ao negócio, alinhados a um novo entendi-
mento entre as áreas de TI e gestão com seus “donos” de processo,  é viável e efetivamen-
te não se trata de apenas mais um modismo,  procuramos elucidar os conceitos por detrás
das siglas e efetivamente contribuir para a compreensão da tecnologia e sua aplicação no
mundo real para os executivos que estão à frente da gestão de TI em suas empresas. BPM
não é um modismo nem tampouco uma nova onda de “reengenharia de processos”, pois
não preconiza ruptura nem traumas, voltando-se para a melhoria contínua dos processos.
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