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APRESENTAÇÃO 
 

Os textos que compõem este e-book foram produzidos por ex-alunos do curso de Pós-graduação 

PUC Minas, Gestão Estratégica de Processos de Negócio, e é o primeiro de uma série a ser 

desenvolvida e disponibilizada pela PUC Master em parceria com a coordenação do MBA em 

Gestão Estratégica de Processos de Negócio. Todos eles abordam assuntos atuais e pertinentes à 

disciplina de Gerenciamento de Processos de Negócio, também conhecida por BPM - Business 

Process Management, de modo alinhado aos conceitos difundidos pela ABPMP, ou seja, traz ao 

leitor elementos indispensáveis para discutir estratégias e objetivos de uma organização com 

expectativas e necessidades de clientes por meio do tratamento de processos ponta a ponta. 

Assim, os estudos englobam estratégias, objetivos, cultura, estruturas organizacionais, papéis, 

políticas, métodos e tecnologias de modo que seja possível analisar, desenhar, implementar, 

gerenciar desempenho, transformar e estabelecer a governança de processos, conforme 

estabelecido pelo BPM CBOK versão 3.0. 

Esperamos que essa compilação auxilie profissionais e estudantes da área e que possa contribuir 

para o conhecimento e a efetivação das melhores práticas de BPM. 

Ana Catarina Lima Silva e Rosilane Ribeiro da Mota 

Coordenadoras do MBA (Master em Administração)  

em Gestão Estratégica de Processos de Negócio 
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE 

FERRAMENTAS DE BPMS PARA 

ORGANIZAÇÕES DE MÉDIO PORTE 
Alexander Correia Marques  

Orientação: Ana Catarina Lima Silva 

 

 

RESUMO 

Este artigo apresenta um estudo de caso para a comparação entre Sistemas de Gerenciamento 

de Processos de Negócio ou BPMS (Business Process Management Suite) para organizações de 

médio porte que buscam adquirir uma solução de BPMS. O objetivo deste trabalho é apresentar 

os métodos utilizados para realização de comparação e escolha das melhores ferramentas de 

BPMS presentes no mercado brasileiro. Na avaliação das ferramentas foram utilizadas as 

seguintes etapas: levantamento e criação de critérios técnicos eliminatórios, apresentação das 

soluções por parte dos fornecedores, comparação e análise entre as ferramentas e por fim uma 

lista constituída pelas melhores soluções classificadas para um short list.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Processos de negócio ineficientes, de diferentes visões entre participantes dos departamentos, 

sistemas de difíceis integração e mensuração dos ganhos e perdas relativas aos processos são 

características de uma grande parte de empresas atuais. Os processos de negócio mudam a cada 

dia e para acompanhar as necessidades advindas dele e dos problemas encontrados pelas 

organizações é indispensável uma infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) que suporte as 

mudanças de forma flexível e eficaz e que possua tecnologia suficiente para tratar os problemas 

encontrados no dia a dia pelas empresas. 

 

As ferramentas de BPMS propõem ajudar as organizações a suportarem seus processos de 

negócio automatizados permitindo assim visibilidade intradepartamental das informações 
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presentes em um processo ajudando os gestores a realizarem rápidas tomadas de decisões 

impulsionadas pelo negócio, além disto, servem como uma camada para as integrações entre 

sistemas permitindo assim que as mudanças sejam realizadas de maneira muita mais rápida e 

eficiente. 

 
O BPMS, por meio de um “motor” único, permite ao usuário projetar, executar e gerenciar um 

completo processo de negócio na sua íntegra. (DI SORDI e SPELTA, 2005). A automação de 

processos ajuda a organização a coordenar esforços entre membros localizados em diferentes 

regiões geográficas. De acordo com o CBOK (ABPMP, 2009), a automação do fluxo de trabalho 

pode criar notável aumento de eficiência, diminuição de custo e tempo na execução das 

atividades inerentes ao processo comparado a métodos baseados em papel. 

 

Segundo SILVER (2006), o BPMS quebra barreiras para trazer de ponta a ponta eficiência, 

agilidade, respeito e visibilidade para atravessar os processos pelas áreas funcionais da 

organização. O BPMS mesmo quando não implantado totalmente pode levar resultados 

significativos para a organização.  

 

As ferramentas de BPMS estão cada vez mais crescendo no mercado brasileiro, ocorre que muitas 

ferramentas não nasceram com um BPMS, mas sim como ferramentas de Workflow ou GED 

(Gestão Eletrônica de Documentos) e aos poucos foram customizadas, o problema é que os 

conceitos são bem diferentes tornando difícil a comparação entre as ferramentas. Baseada na 

necessidade de melhor conhecer algumas ferramentas de BPMS no mercado atual este estudo 

ajudam as organizações a buscarem uma solução que atenda as suas necessidades, utilizando 

critérios importantes para a escolha da ferramenta. 

 

O artigo apresenta críticas positivas e negativas das ferramentas de BPMS presentes no mercado 

brasileiro. Além de avaliar os critérios técnicos também foram avaliados aspectos comerciais e 

estratégicos para a seleção e formação do short list. O estudo de caso foi realizado com uma 

empresa nacional de médio a grande porte, e a escolha por empresas deste porte ocorreu 

principalmente por possuírem uma maior robustez e também baseado nos critérios de avaliação 

foi identificado que eles atenderiam melhor a este tipo de empresa.  

Após avaliação de todos os métodos, foi criado o short list, uma lista constituída pelas melhores 

ferramentas classificadas nas análises realizadas. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Métodos Adotados 

Os métodos utilizados para escolha das soluções basearam-se inicialmente na análise de critérios 

importantes e fundamentais que uma ferramenta de BPMS deveria ter para atender as 

necessidades de uma organização de médio porte. Nesta primeira fase a criação dos critérios teve 

por objetivo eliminar as ferramentas que não atendiam as necessidades, permanecendo somente 

aquelas que atendiam aos critérios estabelecidos.  

 

Na fase 2, o objetivo foi avaliar cada critério por meio das apresentações das ferramentas por 

parte dos fornecedores. Esta etapa, mais criteriosa, teve como objetivo a avaliação de todos os 

critérios da fase 1 somados a outros aspectos em que a ferramenta se destacou. 

 

Na fase 3, foi realizada mais uma peneira onde o objetivo foi remover as ferramentas que diziam 

possuir um determinado critério, porém após realizada a apresentação identificou-se que ela não 

possuía a característica solicitada, além disto, foi realizada uma análise com base nos aspectos 

estratégicos e comerciais. Após avaliação de todos os aspectos foi criado o short list. 

 

A figura a seguir indica o processo modelado em BPMN (Business Process Model and Notation) 

utilizado para avaliação e escolha das ferramentas: 

 

 

Figura 1: Processo de Escolha das Ferramentas 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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2.2 Critérios Técnicos para Avaliação das Ferramentas  

O objetivo desta etapa foi identificar quais critérios seriam utilizados para avaliação das 

ferramentas. Os critérios foram divididos em categorias separadas por requisitos de modelagem e 

simulação, desenvolvimento, ambiente de usuário, integração e gestão. Foram concebidas notas 

de maneira que os requisitos fundamentais recebessem nota igual a 10, para os requisitos 

importantes nota igual a 6 e para os desejáveis a nota foi igual a 2. Após avaliação dos requisitos 

foi construída uma lista contendo critérios Fundamentais e Importantes (ver Quadro 1). 

 

Para os critérios fundamentais, os fornecedores poderiam responder se atendem ou não e para os 

critérios importantes, os fornecedores poderiam responder se atendem integralmente, 

parcialmente ou não atendem. Para as duas categorias de critérios foi incluída uma coluna para 

que o fornecedor pudesse inserir os comentários relevantes e evidenciar a resposta referente ao 

critério. 

 

O quadro a seguir indica detalhes dos critérios finais utilizados para análise das ferramentas. 
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Quadro 1: Critérios para avaliação de BPMS 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Para os critérios fundamentais, os fornecedores poderiam responder se atendem ou não e para os 

critérios importantes, os fornecedores poderiam responder se atendem integralmente, 

parcialmente ou não atendem. Para as duas categorias de critérios foi incluída uma coluna para 

que o fornecedor pudesse inserir os comentários relevantes e evidenciar a resposta referente ao 

critério. 

 

2.3 Escolha das Soluções  

Para a escolha das ferramentas que participarão da análise comparativa, procurou-se no 

quadrante mágico do Gartner Group, ou seja, a solução deveria ser bem conceituada por um 

grupo líder em recursos de tecnologia da informação e consultoria que entrega insights 

necessários para tomada de decisão da organização (GARTNER, 2010). Na Figura 2 abaixo o as 

soluções que participam do quadrante mágico do Gartner.  

 

 
Figura 2: Quadrante Mágico BPMS 

Fonte: Gartner, 2010 
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Algumas soluções que participaram da fase de avaliação dos critérios não estavam presentes no 

quadrante mágicos e outros somente estavam presentes no último relatório do Gartner no ano de 

2009, ao total participaram da primeira fase 19 fornecedores.  

 

Após retorno dos critérios respondidos pelos fornecedores foi realizada uma análise com base nos 

critérios. Soluções como Oracle e Pegasystem não participaram da fase inicial, respectivamente, 

por estarem em fechamento de ano fiscal e não ter respondido aos critérios enviados. Em boa 

parte das eliminações, a ferramenta deixou de atender alguns critérios considerados 

fundamentais. Em outros casos, a ferramenta não especificou uma evidência de atendimento do 

critério. Questões como não possuir notação BPMN, dicionário de termos, definição de regras de 

negócio externas ao desenho do processo, integração com uma aplicação Web Java externa e 

suporte local em português foram alguns motivos de eliminações de algumas soluções. Esta fase 

foi muito importante para eliminar as ferramentas que não se encaixaram no perfil desejado de 

acordo com os critérios estabelecidos.  

 

Após a eliminação das soluções que participaram da fase inicial por motivos técnicos, ficaram 

restando apenas as soluções Appian, Aura Portal, Bizagi, IBM Lombardi, BPM, SAP NetWeaver 

BPM, Savvion e Ultimus BPM. 

 

Na fase de apresentação das ferramentas foram avaliadas as questões técnicas, a usabilidade, a 

interoperabilidade e a facilidade para manipulação das funcionalidades. Para cada fornecedor 

também foi enviado um cenário para avaliação do custo de aquisição das licenças, prestação de 

serviço e manutenção. Realizada a apresentação de todas as sete ferramentas, nenhuma das 

soluções atendia plenamente a todos os critérios técnicos da fase inicial. No quadro 2, listo alguns 

aspectos positivos e negativos das soluções observados durante a fase de apresentação. 
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Quadro 2: Aspectos observados 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Realizada a análise das ferramentas presentes na fase de apresentação foram eliminadas três 

soluções que possuíam os critérios negativos como mais preocupantes. As ferramentas 

eliminadas nesta fase foram Appian, Bizagi e Ultimus. A Appian não possuía clientes no Brasil, 

isto foi considerado um grande problema para iniciar um novo projeto de BPMS. O Bizagi é uma 

ferramenta muito interessante para utilização da modelagem de processos de negócio, porém 

para realizar as integrações com outras aplicações, ele deixa um pouco a desejar, foi analisado 

também que ele é interessante para uma certa quantidade de usuários, uma vez que o 

licenciamento é realizado por usuários e ao atingir uma certa faixa o custo para aquisição e 

manutenção fica mais elevado do que uma outra ferramenta que utiliza licenciamento por 

processador.  

 

Concluiu-se pela análise comparativa das ferramentas que o Bizagi pode ser uma boa ferramenta 

para empresas de pequeno porte. O Ultimus foi eliminado por ter uma plataforma mais antiga e 

confusa de se utilizar, a modelagem do processo é feita através de uma notação diferente de 

BPMN e, além disso, é uma ferramenta que não possui tanto destaque de marca e 

reconhecimento no mercado em relação a outras ferramentas que foram classificadas para esta 

fase. 

 
 

3. CONCLUSÃO 

As ferramentas classificadas para o short list foram as ferramentas que apresentaram maior 

aderência aos critérios técnicos apresentados, uma melhor análise nas questões relacionados à 

estratégia e ao custo para aquisição. As soluções classificadas foram: Aura Portal, IBM Lombardi, 

SAP NetWeaver BPM e Savvion Progress. 
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Com base no estudo realizado, destaca-se a utilidade prática e a importância de se fazer uma 

avaliação com base em uma lista de critérios permitindo assim que a organização consiga listar 

todas as suas necessidades e pontuá-las para aquisição de um BPMS. A apresentação das 

ferramentas e a análise baseada nas perspectivas estratégicas, técnicas e comerciais são 

essenciais para escolher a melhor solução com mais segurança.  

 

O BPMS sozinho não irá “transformar” uma organização da noite para o dia, é preciso muito 

estudo e conhecimento técnico para os envolvidos, o treinamento para utilização da solução e a 

mudança cultural por parte da empresa também são importantes fatores após aquisição da 

solução. Um estudo para o futuro seria realizar uma prova prática (Proof of Concept) entre as 

ferramentas classificadas para o short list buscando conhecer na prática o que foi realizado 

através das apresentações. 
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UTILIZAÇÃO DE UMA FERRAMENTA BPMS 

COMO PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA  
GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE UM 

CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 
 

Igor Novaes Flori 

Orientação: Ana Catarina Lima Silva 

 

 

RESUMO 

Este artigo relata a implantação dos processos de um centro de serviços compartilhados em uma 

empresa de incorporação imobiliária a partir da utilização de uma ferramenta de Business Process 

Management Suite- BPMS. A empresa passa por um crescimento bem acelerado passando de 4 

unidades de negócio atuais para 30 nos próximos 4 anos. O projeto engloba a modelagem e 

automação dos processos financeiros, compras, Tecnologia da Informação - TI e Recursos 

Humanos - RH, sendo que a implantação não foi faseada. O artigo irá focar em como foi feita a 

automatização dos processos, descrevendo as principais etapas desde a modelagem até a 

homologação. Por fim, há uma análise dos resultados obtidos por meio dos quantitativos já 

apresentados de volumetria de processos e uma discussão acerca da decisão de utilizar a 

ferramenta BPMS para gerir os processos de negócio de um CSC. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O artigo tem como objetivo apresentar um caso real de modelagem e automatização de 

processos de um centro de serviços compartilhados por meio da utilização de uma ferramenta 

BPMS em uma empresa do setor de incorporação imobiliária. Segundo o CBOK (ABPMP, 2009), 

um BPMS suporta ou automatiza a modelagem, análise e desenho de processos possibilitando 

decisões gerenciais e medições de desempenho dos mesmos. 
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A empresa em questão possui atualmente 4 unidades de negócio em diferentes estados do país e 

possui um plano de crescimento bem agressivo para os próximos 4 anos. O número de unidades 

de negócio deve chegar a 30 no período supracitado, possibilitando inclusive a realização de um 

IPO. Trata-se de uma empresa de cultura familiar que nos últimos anos recebeu investimentos 

externos tendo, portanto, uma administração formada pelos antigos sócios e sócios investidores.  

Nesse contexto, o conselho de administração optou pela implantação de um Centro de Serviços 

Compartilhados - CSC com o objetivo de se criar processos de suporte mais robustos e únicos 

para todas as empresas do grupo (SCHULMAN, 2001), para que desta forma seja criada uma 

plataforma de backoffice que viabilize o crescimento que poderá ser por projetos greenfield ou 

aquisições. Ademais, a geração de valor que o CSC objetiva buscar para a empresa passa pela 

aplicação de 5 alavancas que são:  

 Centralização e Ganho de Escala – Redução do overhead gerencial das unidades de negócio 

(uma vez que os processos de suporte são similares), ganho de escala com atividades 

padronizadas, aplicação de benchmarks internos e externos para processos padronizados, 

maior escala em compras e investimentos (principalmente TI, pois o sistema ERP é único), 

(AFFONSO, 2013);  

 Melhoria de Processos – Redesenho de processos, adoção de melhores práticas para CSCs, 

orientação por processos (tombamento), melhoria de sistemas;  

 Modelo de Atendimento – Remoção da interferência nas tarefas geradoras de produtos, 

atendimento, implantação de Acordo de Nível de Serviço (ANS) e Acordo de Nível de 

Serviço Reverso;  

 Reestruturação da Pirâmide (Span of Control) – Aumento da relação supervisionados por 

supervisor e, por fim,  

 Arbitragem Salarial, embora este último não tenha sido considerado no caso deste artigo.  

A empresa optou por realizar a implantação do CSC na mesma cidade da holding sem realizar 

análises salariais das funções requeridas em outras cidades. 

O projeto teve seu início em Agosto de 2012 e duração aproximada de 4 meses até o Go Live. 

Além da equipe interna, o projeto contou com 2 consultorias, uma especializada na estruturação 

de centros de serviços compartilhados e uma outra especializada em automatização de processos 

por meio da utilização de ferramenta BPMS.  

O artigo irá abordar as fases do projeto de desenho e automatização de processos. Será feita 

uma discussão acerca da decisão de utilizar uma ferramenta BPMS como plataforma tecnológica 

de um centro de serviços compartilhados, ao passo que a maioria das empresas que partem para 
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esse tipo de estruturação organizacional utiliza ferramentas de workflow com menos recursos do 

ponto de vista processual, mas por outro lado já pré-formatadas com funcionalidades essenciais 

ao negócio. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Os conceitos a serem abordados neste artigo são de levantamento e modelagem de processos, 

automatização de processos e implantação de centros de serviços compartilhados. A base teórica 

utilizada para a análise e modelagem dos processos foi o Guia para o Corpo Comum de 

Conhecimentos sobre BPM (ABPMP, 2009). Além disso, houve a necessidade de se pesquisar 

sobre como adaptar uma ferramenta BPMS para os processos de um centro de serviços 

compartilhados, uma vez que grande parte das empresas que possuem CSC utilizam ferramentas 

comuns de workflow já preparadas para este fim. Neste sentido, foram encontradas fontes de 

algumas consultorias de atuação mundial como o Relatório da Deloitte - DELOITTE “Centros de 

Serviços Compartilhados”, 2007 e a publicação da Booz Allen & Hamilton – Shared Services: 

Management Fad or Real Value?, de 1998. A aplicação de ferramentas BPMS em CSCs parece um 

assunto ainda pouco explorado nas empresas brasileiras já que não foram encontrados artigos 

que abordaram o assunto com esse foco. Pela natureza inovadora e problematizada deste 

trabalho, a metodologia de pesquisa adotada foi a pesquisa-ação, (TRIPP, 2005).  

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 Arquitetura de TI 

Para o melhor entendimento do trabalho se faz necessário uma breve discussão acerca da 

arquitetura de TI utilizada. A empresa conta com dois sistemas ERPs. Um deles realiza todo o 

processo de contas a pagar, ou seja, processa folha de pagamento, pagamento de fornecedores e 

impostos. Além disso, este mesmo ERP possui os módulos contábil, fiscal, patrimônio e gestão do 

ponto eletrônico dos funcionários. Para realizar o processo de contas a receber (cadastro de 

contratos, faturamento, baixas, controle de inadimplência) foi necessária a implantação de outro 

ERP específico para atender plenamente as regras de negócios da empresa. Concomitantemente, 

foi iniciado o processo de integração dos sistemas que está em fase de conclusão. Ambos os 

sistemas ERPs são operados apenas pelos funcionários do CSC e os funcionários das unidades de 

negócio e corporativo, portanto, os utilizam apenas como consulta. Entre usuários do CSC, 

funcionários do CSC e sistemas ERPs, foi criada uma camada de processos automatizados por 

meio de uma ferramenta BPMS. A Figura 1 ilustra a arquitetura em alto nível que foi estruturada. 
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Figura 1: Arquitetura de TI 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.2 Escopo de Processos do CSC 

Os processos executados no CSC são divididos basicamente em duas categorias. Aqueles que são 

invocados via abertura de chamado pelos usuários, foco deste artigo, e aqueles que fazem parte 

da rotina de trabalho das células do CSC. Na Figura 2 estão listados alguns dos processos 

modelados e automatizados.  

 

 

Figura 2: Processos do CSC 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

  

Usuários do 
CSC

Plataforma 
de 

Processos

Sistemas
ERP´s

ERP 1

ERP 2

Corporativo

Unidades de 
Negócio

Á
re

a

Financeiro RH TI Compras Geral

Reembolso Admissão de funcionário Suporte de TI Compras de Produtos/Serviços Tirar dúvidas/realizar reclamações/sugestões

Reposição de caixinha Demissão de funcionário Desenvolvimento de relatórios Envio de documento

Pagamentos diversos Movimentação de funcionário Manutenção predial

Geração de fatura Informar afastamento Apurar informação/tratar divergência

Acordo de cobrança Viagem Alteração de cadastros diversos

P
ro

ce
ss

o
s



19 
 

 

3.3 Modelagem e Automação dos Processos do CSC 

3.3.1 Planejamento 

Como o trabalho foi desenvolvido por duas consultorias, foi necessário adotar algumas premissas 

a fim de mitigar riscos e ganhar velocidade no projeto, conforme a seguir: 

a) Os processos das áreas que compõe o CSC não possuíam qualquer forma de 

documentação, por isso foi tomada a decisão de não realizar a modelagem do processo  

AS-IS. Esta decisão também foi motivada pelo pouco tempo disponível para implantação. 

 

b) Dentre o escopo completo do trabalho do CSC, foram eleitos para serem automatizados até 

o início da operação apenas os processos críticos, ficando para uma segunda e terceira 

onda processos menos impactantes ao negócio. Foram considerados críticos os processos 

com alta volumetria, como por exemplo, compras e pagamentos que se não estivessem 

automatizados no início da operação inviabilizariam a gestão dos mesmos. 

 

c) O processo de TI de solicitar desenvolvimento de relatórios foi utilizado como piloto da 

automatização. Essa decisão foi fundamental para definir detalhes fundamentais da 

automatização que, posteriormente, permitiram a implantação dos demais garantindo 

uniformidade de conceitos, layout de telas e regras de negócio no prazo acordado com os 

interessados. 

 

d) Foi fundamental o trabalho de dimensionamento de licenças do software BPMS por dois 

motivos. O primeiro, mais óbvio, referente ao quantitativo de usuários e o segundo 

referente ao tipo de licenciamento. O software utilizado possui diferentes modalidades de 

licenças, naturalmente apresentando um trade off entre funcionalidades e custo. Sendo 

assim, optou-se pelo uso de licenças mais completas para os funcionários do CSC e para 

alguns gestores do corporativo, pois assim poderiam ter acesso a gráficos, base de dados, 

mecanismos de rastreio dentre outras funcionalidades. Para os demais usuários optou-se 

por uma licença mais simples, mas que atendia bem ao propósito do CSC que seria 

resumidamente abrir e acompanhar solicitações e para os gestores atuarem em processos 

que demandam aprovações, como o processo de reembolso, por exemplo. 

 

e) A consultoria contratada para estruturar o CSC não é uma consultoria de TI, muito menos 

de BPM ou BPMS. Por isso foi fundamental realizar algumas reuniões de alinhamento entre 

as 2 consultorias e a empresa para alinhar entendimentos sobre modelagem de processos. 
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Isso porque o processo de modelagem até a automatização é ongoing, ou seja, a 

modelagem é input para possibilitar a modelagem com detalhes de automatização e 

posterior automatização na ferramenta. Neste contexto, foi perdido muito tempo nesse 

projeto em retrabalhos de modelagem por falta de conhecimento de ambos os lados em 

critérios de negócio e/ou TI evidenciando a distância que existe entre estas duas áreas do 

conhecimento. 

 

f) Por último e não menos importante, houve uma tentativa, embora não efetiva, de envolver 

devidamente a alta direção no projeto. Este tema será explorado na conclusão do artigo.  

 

3.3.2 Execução 

3.3.2.1 Planejamento 

Para cada processo automatizado foram seguidos os mesmos passos para sua efetivação 

conforme a Figura 3. 

 

 

Figura 3: Etapas para Automação 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O primeiro passo consistiu em desenhar o fluxo em alto nível, trabalho realizado pela 

consultoria de negócio. As principais saídas desta etapa, além do fluxograma, foram as 

definições de quem poderia realizar a solicitação, quando o processo ocorre, como ele será 

feito, Procedimentos Operacionais Padrão – POP, e alguma informação sobre necessidades de 

campos nas telas e indicadores esperados. Após a finalização dessa etapa, eram marcadas 

reuniões entre as consultorias e a empresa para realizar a passagem da informação. Os 

objetivos desta reunião eram garantir o mesmo entendimento do processo e, sendo assim, 

alguns ajustes eram realizados ali mesmo e registrados em ata.  

 

De posse das informações do processo, a consultoria de TI elaborava a etapa que aqui 

denominamos de modelagem com detalhes de automatização. O fluxograma e o POP eram 

então transformados em um fluxo no padrão Business Process Model and Notation - BPMN e, 

durante este processo, várias atividades do fluxograma original eram condensadas em poucas 
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atividades, uma vez que muitas destas atividades representavam instruções de trabalho e não 

necessariamente um avanço no processo. Além disso, também eram elaborados os mock-ups 

de todas as telas do processo, que continham todas as variáveis necessárias e com a 

especificação de cada campo (texto, numérico, combo box, radio box e calculado por 

exemplo). Uma nova reunião era então realizada entre as 2 consultorias e a empresa para 

realizarmos os últimos ajustes no processo antes do início da automatização propriamente 

dita. Nesta etapa de validação muitas alterações ocorreram nos processos pela falta de 

visibilidade que antes a empresa e a consultoria de negócio tinham sob os mesmos. Ou seja, a 

visão do fluxo sistêmico com os mock-ups das telas já permite uma visão mais clara sobre as 

reais necessidades do processo em questão.  

 

Com as informações da fase anterior validadas, a fase de automatização consistia em traduzi-

las para a ferramenta BPMS. As principais etapas foram: a construção das telas, a construção 

da base de dados, o desenvolvimento das tarefas sistêmicas (notificação de usuários, cálculos 

com variáveis do painel, introduzir dados no formulário, chamar serviço de outra aplicação 

e/ou processo), a configuração das decisões do processo, a configuração dos pontos de 

controle e a construção dos gráficos de monitoramento de instâncias, fundamental para etapa 

seguinte. 

 

Para a etapa de homologação do processo foi adotada uma sequência de atividades análogas 

ao método iterativo de gestão de quatros passos utilizado para melhoria contínua de produtos 

e processos, ciclo PDCA. Na etapa do “Plan” as atividades realizadas foram:  

a) Definição dos casos de teste, ou seja, definir todas as rotas possíveis do fluxo, formas 

de entrada de dados, alçadas existentes caso aplicável. 

 

b) Planejamento do registro de inconsistências. Fundamental a preparação de uma planilha 

para registrar adequadamente o que ocorreu em caso de teste, pois isso facilita o 

trabalho da consultoria nas correções e garantirá a documentação da homologação. 

 

c) Planejamento de recursos para os testes. Este processo costuma ser moroso e a 

necessidade de concentração é muito alta. Sendo assim, há a necessidade de pelo 

menos duas pessoas conhecedoras do processo e da ferramenta. No caso em questão, a 

homologação foi realizada pelo gerente da empresa responsável pelo projeto e por um 

analista de TI que suportou todo o desenvolvimento da consultoria do BPMS. 
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Na etapa “Do”, os testes eram efetivamente realizados. Na etapa “Control” era observado o 

comportamento do processo registrando o roteamento para usuários, registro das informações 

na base de dados, formulários, informações nos gráficos e notificações (envio e conteúdo). 

Finalmente, na etapa “Act” os ajustes das não conformidades eram realizados e novos testes 

eram planejados até a liberação do processo para o Go Live. A Figura 4 refere-se ao resumo 

do processo de homologação. 

 

 

Figura 4: Homologação dos Processos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

3.3.2.2 Parametrização da Infraestrutura ao Redor dos Processos 

Para tornar viável a automatização de todos os processos e a posterior utilização, foi necessária a 

preparação da ferramenta BPMS à realidade da empresa e seus processos. Estas atividades foram 

divididas em dois grupos: (a) definição dos padrões para tratamento das solicitações e  

(b) parametrização para execução dos processos. Tais atividades foram executadas 

concomitantemente ao processo de automatização. 

 

3.3.2.2.1 Padrão para Tratamento das Solicitações 

Conforme já mencionado no Item 3.3.1 deste artigo, foram adotadas diferentes formas de 

licenças. Isto fez com que a consultoria de BPMS tivesse que investigar possibilidades de como 

equacionar esse ponto, uma vez que a ferramenta invoca o processo de forma diferente 
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dependendo do tipo de licença do usuário que irá receber a instância. A solução foi o 

desenvolvimento, em cada tarefa do processo passível de receber usuários com licenças distintas, 

de um desvio que verifica o tipo de licença do usuário e assim a instância será roteada para a 

tarefa correta.  

Além disso, também foram definidos e implantados os padrões para as telas iniciais dos 

processos, das tarefas intermediárias e dos portais de acesso dos diferentes usuários. Para isto 

foi realizado o envolvimento de um profissional de Web Designer para tentar manter a identidade 

visual da empresa nas telas e portais. 

 

3.3.2.2.2 Parametrização para Execução dos Processos 

As parametrizações realizadas na ferramenta BPMS foram de colaboradores, tipo de solicitação, 

empresas, áreas, termos do dicionário (seleção simples e múltipla) e carga das tabelas com 

grande volume dados do ERP, como por exemplo, tabela de itens para o processo de compras e 

tabela de pessoas para os diversos processos do RH. Após o cadastro dos colaboradores, foram 

criados os diversos grupos e os mesmos foram associados às funções dos processos.  

Em alguns processos foi utilizado o recurso de regras de negócio da ferramenta, como por 

exemplo, no processo de suporte de TI em que foi estabelecida uma regra para definição 

automática de prioridade de atendimento de acordo com a característica da demanda. 

Todas estas parametrizações foram realizadas pela consultoria especializada em conjunto com a 

equipe de TI da empresa que teve a capacitação adequada para realizar a sustentação. 

 

3.3.2.2.3 Desenvolvimento de Funcionalidades Específicas para o CSC 

Além da automatização dos processos e da criação dos portais, ainda foi necessário criar 

funcionalidades específicas para atender o centro de serviços compartilhados. As principais 

adequações ou desenvolvimentos foram os seguintes: 

a) Perfil de Acesso – O perfil de usuários do CSC possui uma complexidade maior que a 

configuração tradicional de perfil que envolve a permissão de abertura de processos ou 

atuação em determinada etapa de determinado processo. Isso porque a abertura de 

solicitações é feita por empresa e muitas das solicitações envolvem a permissão de centros 

de custo. Sendo assim, teve que ser desenvolvido na ferramenta uma amarração de 

tabelas conforme a Figura 5, a seguir. 
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Figura 5. Perfil de Acesso 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

b) Recurso de Intervenção de Processo – A ferramenta possui de forma nativa o mecanismo 

de intervenção que possibilita direcionar a qualquer instante a instância para qualquer 

ponto do processo. No entanto, podem ocorrer situações em que o processo fique parado 

com usuários das áreas clientes do CSC, o que pode gerar atrasos e prejuízos ao processo 

e nesse caso o recurso nativo não atenderia. Foi então desenvolvido, para cada tarefa que 

essa situação possa ocorrer, um mecanismo de intervenção o qual apenas o Gestor do CSC 

possui acesso. O recurso consiste na possibilidade de definição de um novo executor para a 

instância e, após isso, o processo segue normalmente. A intervenção ficará registrada no 

histórico do processo que a ferramenta possui também de modo nativo. 

 

c) Painel de Controle e Cronometria – A dinâmica de funcionamento de um CSC é realizada 

toda em função do nível de serviço acordado entre CSC e clientes. Portanto, a medição do 

nível de cada serviço em tempo real é premissa para o funcionamento. Cada processo 

possui um nível de serviço associado e, na maioria das vezes, o nível de serviço para o 

mesmo processo é diferenciado. O nível de serviço para a troca de um mouse é diferente 

do nível de serviço de um notebook que acaba de queimar, por exemplo, e ambos são 

invocados pelo mesmo processo que é o solicitar suporte de TI. Isso aumenta bastante a 

complexidade para a construção dos painéis com os indicadores necessários, pois não é um 

recurso nativo da ferramenta BPMS utilizada. 

Sendo assim, com base no catálogo de serviços (documento elaborado pela consultoria de 

negócio e que contém a relação de todos os processos e suas variações com os tempos máximos 

para execução associados) e nos fluxos sistêmicos, foram definidas quais variáveis deveriam ser 

extraídas diretamente da base de dados do BPMS para apuração dos indicadores e construção dos 

painéis. Os painéis foram desenvolvidos parte em ferramenta de desenvolvimento de relatórios, 

parte em Excel. Posteriormente a empresa levará estes mesmos relatórios para uma ferramenta 

de Business Intelligence - BI que proporcionará uma maior flexibilidade e agilidade nos dados. 
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3.3.2.2.4 Capacitação para Uso da Solução 

Para realizar a capacitação foram elaborados materiais de treinamento específicos para os 

diferentes públicos (funcionários do CSC, usuários comuns do CSC e usuários gestores). Os 

treinamentos foram ministrados na maior parte dos casos in loco para os usuários chave de todas 

as áreas das empresas e envolvia basicamente uma visão sobre o funcionamento do CSC, dos 

processos ofertados e de como operar o portal de processos. 

 

3.4 Governança de Processos 

Antes da implantação do CSC não havia qualquer trabalho estruturado com processos na 

empresa. Por consequência não havia também nenhuma área ou pessoa responsável pela 

manutenção dos processos. Com a automatização dos processos do CSC e, posteriormente, dos 

demais processos da empresa, a necessidade de equipe de sustentação específica para este fim 

se tornou ainda mais evidente. Neste sentido, foi realizada uma reestruturação organizacional 

transformando a antiga área de TI na área de processos de negócio da empresa e os demais 

processos de TI migraram para a gestão do CSC. 

Esta nova área possui como atribuições principais a análise de demandas por serviços de BPM, o 

planejamento da evolução dos serviços de BPM, o monitoramento dos serviços de BPM, a 

automatização dos processos, gestão das regras de negócio e a gestão dos projetos de TI. 

 

3.5 Análise dos Resultados 

A automatização dos processos foi fundamental para a empresa começar a ter visibilidade sobre a 

volumetria de processos do CSC, o que antes era algo improvável de ser feito, pois as demandas 

eram descentralizadas e tratadas por vários meios (e-mail, comunicador, pessoalmente, dentre 

outros). Além disso, a automatização permitiu transparência e, principalmente, escala para os 

processos rodarem. O processo de pagamentos diversos, por exemplo, é responsável por 55% 

dos processos. Se esse processo não estivesse automatizado, com o quantitativo atual 

certamente teríamos mais pessoas trabalhando nos setores de contas a pagar e recebimento 

fiscal para tentar realizar o gerenciamento. 

Com cinco meses de operação, o CSC teve aproximadamente cinco mil instâncias de processos 

concluídas, sendo os processos de pagamentos diversos, registrar acordo de cobrança, solicitar 

compra e solicitar suporte de TI responsáveis por mais de 80% da volumetria processada. Até 
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então, o corporativo tem sido responsável por 69% dos processos e as unidades de negócio por 

31%. Esta proporção irá se inverter com a inauguração de mais duas unidades de negócio. Outro 

dado relevante é a pesquisa de satisfação dos processos. Ao final de cada processo é enviado ao 

usuário uma pesquisa onde o processo em questão é avaliado de 1 a 5, sendo 1 muito bom e 5 

muito ruim. Na última pesquisa apurada (Maio/2013) o percentual de avaliação entre muito bom 

e bom estava em 95,2% e apenas 1,4% dos usuários avaliaram entre ruim e muito ruim.  

Em relação à ferramenta BPMS, pode – se dizer que atendeu bem as expectativas, pois não 

houve até então nenhuma falha grave nos processos e a aceitação da maioria dos usuários foi 

positiva. No entanto, ainda há uma série de melhorias a serem feitas em telas dos processos e 

nos portais dos usuários, objetivando melhor usabilidade. 

 

4. CONCLUSÃO 

Podemos considerar que o propósito deste trabalho de construir uma plataforma tecnológica de 

processos para um CSC utilizando um BPMS foi atendida, mas que o nível de maturidade desta 

solução ainda precisa evoluir. Há uma série de melhorias que já estão no planejamento das 

demandas da área de processos de negócio que devem ser implementadas ainda esse ano para 

suportar o crescimento acelerado da empresa que é refletido no CSC pela absorção de mais 

unidades de negócio. Conforme foi observado na introdução do artigo, há no mercado várias 

soluções já preparadas para operar um CSC e nesse aspecto a solução construída nesse projeto 

precisa atender plenamente a esses requisitos. As funcionalidades que ainda precisam avançar na 

solução seriam o mecanismo de criação e parametrização de segurança de novos usuários, os 

relatórios e painéis, portais de usuários e integração com os ERPs. Sobre este último ponto, cabe 

esclarecer que não foi realizada nenhuma integração sistêmica. No entanto, nas tarefas dos 

processos de fronteira entre o BPMS e o ERP foram criados campos para entrada manual de 

dados que garantem o fluxo correto da informação entre as 2 plataformas. Para exemplificar, 

pode-se considerar o processo de compras até pagamento. Ao final de cada processo de compras, 

o usuário recebe um e-mail com o número da ordem de compra gerada no ERP pelo CSC. Ao 

chegar o produto ou ao serviço ser finalizado, o usuário responsável dará entrada com o 

pagamento no BPMS informando o número da ordem de compra recebida. Quando essa instância 

chegar para a área contábil do CSC entrar com a nota fiscal no ERP, o analista terá o número da 

ordem de compra daquele processo e, assim, toda a cadeia estará integrada. 

Ainda sobre a implantação do projeto, há algumas lições aprendidas em relação a variável 

pessoas. Por mais óbvio que a plataforma construída seja, há uma necessidade de se estruturar e 
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executar um plano de treinamento robusto para mitigar o risco de usuários não entenderem bem 

e se tornarem um potencial formador de opinião ruim para o projeto. Outro aspecto fundamental 

para o projeto é o envolvimento e patrocínio dos mais altos gestores da organização para 

sensibilizar todos os colaboradores das mudanças que irão ocorrer. 

Por fim, a implantação do BPMS, inicialmente por meio do CSC, proporciona à empresa agora a 

possibilidade de modelar e automatizar os demais processos da organização. Desta forma, a 

empresa terá uma padronização tecnológica para todos os seus processos, o que pode ser 

considerada a grande vantagem de ter utilizado o BPMS para o CSC. Ademais, a agilidade para 

adequação de telas e automatização de outros processos que o BPMS permite está sendo 

fundamental para atender o negócio. 
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GESTÃO ESTRATÉGICA COM BSC NO 

IDEAGRI CONTROL: MODELO OPERACIONAL 

DE IMPLANTAÇÃO  
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Orientação: Valéria Abdalla 
 

 

RESUMO 

Obter os resultados almejados na prestação de serviços, entregando valor aos clientes, é um 

desafio que pode ser vencido por meio da gestão por processos alinhada à estratégia 

organizacional. Com base nesta premissa, nas melhores práticas e em instrumentos gerenciais, 

este artigo propõe um desenho de processo referente à implantação de uma ferramenta 

destinada à gestão de metas estratégicas, denominada Ideagri Control, da empresa Ideagri. O 

Gerenciamento de Processos de Negócio (Business Process Management - BPM) tem seus 

principais conceitos abordados, com foco na etapa de desenho que é realizado por meio da 

aplicação de uma metodologia específica de criação de processos. Os resultados obtidos são 

demonstrados na ordem evolutiva da aplicação do método, viabilizando a análise sobre a 

pesquisa em questão e a possibilidade de futuras aplicações do BPM, no ambiente organizacional, 

com apoio do patrocínio executivo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Em função de um ambiente competitivo e dominado pela rapidez das mudanças, as organizações 

devem dedicar expressiva parcela de seu tempo, recursos (humanos e financeiros) e energia para 

avaliar seu desempenho no cumprimento de metas estratégicas, não só avaliando sua 

performance passada, mas, também, sabendo se estão agregando valor para seus clientes. Neste 

sentido, como metodologia de implantação do planejamento estratégico e sistema de 

gerenciamento, o Balanced Scorecard (BSC) contribui ao reunir as medidas que indicam o alcance 

das metas necessárias para a criação de valor, combinando a diversidade de elementos, 

normalmente presentes em organizações competitivas, no relatório Mapa Estratégico. Como 

destacado por Costa (2008), a apresentação dos resultados dos indicadores de diferentes 
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perspectivas, neste único relatório, obriga o gestor a cuidar igualmente de todas as dimensões da 

estratégia, evitando a perda do foco ou a priorização de uma dimensão em detrimento de outra. 

Diversos aplicativos disponíveis no mercado podem ser utilizados na construção do Mapa 

Estratégico com posterior acompanhamento da execução dos planos de implementação 

elaborados. Dentre eles, encontra-se o Ideagri Control, sistema de gestão de metas da empresa 

Ideagri – Inovação e Desenvolvimento no Agribusiness LTDA, especializada na prestação de 

serviços de tecnologia da informação para empreendimentos do agronegócio, através da cessão 

de uso de sistemas de gestão da atividade rural, além do treinamento e suporte para seus 

usuários. Recém-lançado no mercado, o sistema de gestão de metas tem como foco o 

gerenciamento de metas contempladas no Mapa Estratégico dos clientes.  

 

Processos de Negócio, definidos no BPM CBOK® (ABPMP, 2009) - guia comum para 

conhecimentos sobre Gerenciamento de Processos de Negócio (Business Process Management - 

BPM), referem-se ao trabalho ponta a ponta inerente aos processos que perpassam as fronteiras 

funcionais da organização para a entrega valor aos clientes. Com base nesta conceituação e na 

valorização da sua importância para a organização, pode-se afirmar que os processos de negócio 

necessários para a construção do Mapa Estratégico devem ser apoiados por tecnologias que 

viabilizem a identificação das regras de negócio no tocante ao fluxo de processo, permitindo o 

controle das atividades, sejam elas compostas por tarefas automatizadas ou executadas por 

elementos humanos. 

 

Destarte, configura-se como proposta deste artigo a proposição do desenho de um processo 

inexistente e não padronizado de implantação do Mapa Estratégico no sistema Ideagri Control, no 

nível operacional, isto é, descrevendo o fluxo do trabalho, com o mapeamento das atividades, 

tarefas e detalhes de nível procedural.  

 

Este trabalho visa, também, apresentar de forma sucinta os principais fundamentos sobre BPM e 

desenho de processos, além dos aspectos gerais do método BSC e o relatório Mapa Estratégico. 

Tal embasamento teórico tem como objetivo propiciar o suporte necessário à proposição da 

resposta ao seguinte problema de pesquisa: 

Como deve ser o processo de implantação do aplicativo Ideagri Control?  

 

Para tal, neste trabalho, optou-se como metodologia a exploração da problemática por meio da 

aplicação dos instrumentos pesquisados, em especial da metodologia para criação de novos 

processos proposta por Cruz (2010), dentro do ambiente estrutural do software, para, segundo 
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os níveis de modelos propostos no BPM CBOK® (ABPMP, 2009), a proposição de um modelo 

contemplado pelos níveis „Modelo Operacional‟ e „Modelo Fluxo de Trabalho‟, que englobe as 

operações e fluxos de trabalho, definidos no referido guia da seguinte maneira:  

 

Modelos de nível operacional descrevem como o modelo de negócio é realizado. Esses são 

modelos detalhados mapeados até atividade, tarefa e detalhes de nível procedural, e 

descrevem detalhes de implementação física de processos operacionais. (ABPMP, 2009, p.64). 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Gerenciamento de Processos de Negócio (Business Process 

Management - BPM) 

O BPM permite que as práticas organizacionais sejam mais robustas e, consequentemente, 

conduzam a processos mais eficazes, eficientes e ágeis, culminando em um maior retorno para as 

partes que investem na organização. O BPM CBOK® identifica e fornece uma visão abrangente 

das melhores práticas neste gerenciamento, através de áreas de conhecimento. No tocante a este 

trabalho, o foco é a abordagem da etapa de desenho de processos, um dos estágios do 

gerenciamento (destacado na Figura 1). (ABPMP, 2009). 

 

 

Figura 1: Organização do BPM CBOK® 

Fonte: Adaptado do BPM CBOK® (ABPMP, 2009) 

No guia BPM CBOK®, BPM é: 
 

[...] abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, 
monitorar, controlar e melhorar processos de negócio automatizados ou não para alcançar os 
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resultados pretendidos consistentes e alinhados com as metas estratégicas de uma 
organização. (ABPMP, 2009, p.30). 

 

De acordo com Spanyi (2003), o BPM compreende a definição, o aperfeiçoamento e a 

administração dos processos de negócio de uma organização, ao longo do seu ciclo de vida, 

englobando todos os departamentos e fases, até mesmo terceiros e parceiros, de maneira 

colaborativa e com o suporte tecnológico, de forma a alcançar clareza na direção estratégica, 

alinhamento dos recursos e otimização das atividades rotineiras da organização.  

 

O BPM engloba mecanismos implantados para otimizar e aprimorar, constantemente, um 

processo de negócio, sendo que a execução de projetos de análise, modelagem, organização e 

melhoria de processos de negócio deve ser precedida da adoção de uma metodologia de trabalho. 

Neste sentido, Cruz (2010) apresenta a metodologia DOMP1 que é constituída das seguintes 

fases apresentadas no Quadro 1. 

 

DOMP 

Análise inicial 

Coleta de informações visando: à estruturação da proposta de trabalho; ao 

dimensionamento do projeto – custos, tempo e demais recursos; à definição 

de objetivos e elementos de ligação entre o projeto e a organização; e, 

principalmente, à documentação do produto resultante do projeto. 

Análise do processo 

atual 

Levantamento de informações sobre o estado atual do processo, sendo que, 

caso o processo objeto da aplicação da metodologia seja inteiramente novo, 

esta fase não será executada. 

Modelagem do novo 

processo  
Construção do novo processo. 

Implantação do novo 

processo 

Considerada a mais crítica de todas as fases, engloba o treinamento das 

pessoas envolvidas no processo. 

Gerenciamento do 

processo 

Acompanhamento do desempenho do processo após a implantação com o 

objetivo de garantir a sustentabilidade dos resultados. 

 
Quadro 1: Fases da metodologia DOMP 

Fonte: Elaborado pela autora em adaptação de Cruz (2010) 

 

2.1.2 Processos de Negócio 

O processo de negócio é definido por Cruz (2010, p.63) como sendo “[...] o conjunto de 

atividades que tem por objetivo transformar insumos (entradas), adicionando-lhes valor por meio 

de procedimentos, em bens ou serviços (saídas) que serão entregues e devem atender aos 

clientes.”.  

 

                                                           
1 DOMP: Documentação, Organização e Melhoria de Processos. (CRUZ, 2010, p.27). 
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Para Gonçalves (2000), processos de negócio caracterizam o negócio e a atuação da organização. 

Apoiados por outros processos do ambiente interno, eles resultam na entrega de produtos ou na 

prestação de serviços ao cliente.  

 

2.1.3 Desenho de Processos 

A aplicação das melhores práticas de BPM, considerando a inexistência de um processo prévio a 

ser modelado e analisado (que é o caso do processo ora estudado), demonstra que o desenho de 

processos, que engloba a criação de um novo processo que alinhe o negócio em torno da 

estratégia organizacional, configura-se como a próxima etapa desta pesquisa. Os conceitos-chave 

acerca dessa área de conhecimento contidos no guia BPM CBOK® são apresentados no Quadro 2. 

 

Desenho de Processos 

O que é? 

Definição de especificações para o processo de negócio (novo ou modificado), alinhadas aos 
objetivos do negócio e de desempenho do processo propriamente dito, considerando o fluxo 
do trabalho, recursos e controles necessários, bem como a integração com os demais 
processos da organização. 

Por que 
realizar? 

Desenvolver o plano para o estado desejado de redesenho do processo ou desenvolvimento 
de um novo.  

Quais são os 
papéis? 

O desenho envolve a liderança executiva, donos do processo e partes interessadas na criação 

do novo processo. O nível de envolvimento de cada papel depende do escopo e o grau de 
mudança do projeto. A equipe de desenho deve incluir especialistas no assunto, partes 
interessadas, participantes e clientes. 

Atividades 
principais: 

1 Desenhar o novo processo 

2 Definir as atividades e as regras que as 
controlam, considerando o novo processo 

3 Definir handoffs2 e métricas 
4 Comparar o novo processo com o atual 

5 Comparar o novo processo com o atual 
6 Criar o desenho físico 
7 Analisar a infraestrutura de TI 
8 Simular, testar e obter o aceite do modelo 
9 Criar plano de implementação 

Princípios: 

A. Desenhar em torno de atividades de valor 
agregado 

B. Executar o trabalho no local mais lógico 
C. Criar um ponto único de contato com o 

cliente 
D. Criar um processo separado para cada 

grupo 
E. Reduzir handoffs e o tamanho do lote 
F. Viabilizar que a informação seja acessada 

onde for necessário  

G. Coletar a informação na fonte por meio 
de um processo único e compartilhar os 
resultados  

H. Redesenhar antes de automatizar  
I. Desenhar com foco nas métricas de 

desempenho  
J. Padronizar os processos  
K. Ponderar sobre a junção de equipes ou 

trabalho em redes 

Considera-
ções 
relevantes: 

 O sucesso do desenho de processos depende do envolvimento da liderança executiva, 
dos donos de processo e das equipes interfuncionais. 

 O desenho de processos não deve ser um evento isolado, mas sim fazer parte de um 
ciclo de melhoria contínua. 

 Organizações devem assumir o compromisso de investir em gerenciamento de processos 
se almejarem o benefício de processos eficientes. 

 Todos os processos devem estar alinhados às necessidades do cliente e à estratégia do 
negócio. 

Quadro 2: Conceitos-chave do Desenho de Processos de Negócio 

Fonte: Elaborado pela autora em adaptação do BPM CBOK® (ABPMP, 2009) 
 

Para Smith e Fingar (2003), o desenho é a fase de projeto do processo que compreende a 

modelagem, manipulação e o produto gráfico propriamente dito, baseados no aprendizado obtido 

                                                           
2Handoffs: quaisquer pontos no processo onde há transferência de trabalho ou informação. (ABPMP, 2009). 
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anteriormente na fase de descoberta da essência do negócio da organização. O desenho lida com 

atividades, regras, participantes, interações e relacionamentos.  

 

Cruz (2010) afirma que a criação de um processo de negócio, aqui abordada como o desenho do 

processo, deve ser iniciada pela definição do produto ou serviço a ser obtido. Na metodologia 

apresentada na obra citada, são duas as principais etapas a serem percorridas para a conclusão 

desta criação:  

● Desenvolvimento do produto 

Primeiro temos que descobrir o que o cliente quer e espera como produto do 

processo. "Depois montamos o processo de trás para frente a fim de garantir o 

entendimento das necessidades de cada atividade que faz parte do processo e por fim 

criamos os mecanismos que poderão garantir o atendimento dessas necessidades". 

(CRUZ, 2010, p.137). 

● Definição do “eventOgrama” 

Técnica para decompor um processo de negócio em eventos, a fim de estudar suas 

causas e condições, nas atividades geradoras, e suas abrangências e seus efeitos, nas 

atividades receptoras. Na verdade, um eventOgrama é um microcosmo desse 

universo chamado processo. [...] A soma de diversos eventOgramas forma um 

processo de negócio. (CRUZ, 2010, p.140). 

 

O Quadro 3 apresenta as regras para a construção do “eventOgrama”.  

# Regras 

1 
Listagem de todas as atividades que supostamente façam parte do processo. Após o 
levantamento inicial com a maior quantidade de envolvidos no processo, há que se analisar se realmente 
todas as atividades deverão fazer parte do novo processo 

2 

Descoberta de qual(is) atividade(s) termina(m) o processo. O objetivo é definir as entradas dessa 

atividade e de que forma essas entradas devem ser enviadas para que a mesma possa ser executada 
com eficiência e qualidade. 

3 
Construção de um formulário contendo as entradas e as saídas para cada uma das atividades 
que finalizam o processo. Há que se documentar todas as entradas e suas origens e todas as saídas e 
seus destinos. 

4 

Cálculo ou levantamento do tempo de processo de cada atividade. Este levantamento está 

diretamente relacionado à gerência da atividade propriamente dita, bem como o gerenciamento de todo o 

processo. 

5 Criação do procedimento da atividade. Especificar a função da atividade dentro do processo. 

6 Detalhamento do procedimento por meio de suas tarefas. Descrever o passo-a-passo. 

7 Criação de regras de negócio. São orientações que viabilizam a correta execução das atividades. 

8 
Descoberta das possíveis exceções em cada atividade. São orientações que viabilizam a correta 
execução das atividades. 

Quadro 3: Regras para a construção do eventOgrama 
Fonte: Elaborado pela autora em adaptação de Cruz (2010) 
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Com base nessa metodologia de criação de um processo de negócio, tanto o desenvolvimento do 

produto, quanto a definição do “eventOgrama” são utilizados neste trabalho para a estruturação 

do modelo pretendido. A construção do processo, no tocante ao desenho propriamente dito, será 

baseada na notação BPMN (Business Process Model and Notation), aplicada por meio de um 

software gratuito de modelagem de processos.  

 

2.2 Ideagri Control 

O sistema de gestão de metas, Ideagri Control, é ofertado pela Ideagri – Inovação e 

Desenvolvimento no Agribusiness LTDA (FIG. 2), que é um empreendimento inovador no ramo de 

Tecnologia da Informação (TI) e tem como foco principal a prestação de serviços voltada para o 

agronegócio.  

 

 
Figura 2: Identidade visual da empresa Ideagri 

Fonte: IDEAGRI, 2012a 

 

A Figura 3 apresenta a missão, o negócio e os valores da organização.  

 

 
Figura 3: Identidade organizacional da empresa Ideagri 

Fonte: IDEAGRI, 2012a 

 

A empresa oferta serviços na área de TI por meio dos seguintes dos produtos descritos no 

Quadro 4. 
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Ideagri 
Desktop 

Sistema local para o gerenciamento informatizado da gestão produtiva e econômico-financeira da 
atividade pecuária. 

Ideagri Web 
Plataforma web para armazenamento de bancos de dados e obtenção de relatórios avançados e de 

benchmarking. 

Ideagri IAFT Sistema de gerenciamento informatizado da inseminação a tempo fixo com foco na pecuária de corte. 

Ideagri 
Control 

Sistema de gestão de metas do planejamento estratégico com BSC. 

Quadro 4: Produtos disponibilizados pela empresa Ideagri  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

2.2.1 Sistema de Gestão de Metas 

O Sistema de Gestão de Metas Ideagri Control é de fácil utilização e foi desenvolvido para tornar 

mais rápido e prático o lançamento dos dados, viabilizando o acompanhamento dos resultados 

em tempo real. A metodologia de implantação do planejamento estratégico do cliente, utilizada 

no sistema, é o Balanced ScoreCard (BSC), sendo que a interface com os usuários é baseada na 

dinâmica do PDCA (Plan, Do, Check, Act). O Guia de Utilização (IDEAGRI, 2011) informa que a 

plataforma viabiliza: 

● o monitoramento do desempenho dos objetivos estratégicos, a análise de fatores críticos 

de sucesso e o acompanhamento de planos de ação; 

● a avaliação de resultados apurados periodicamente por meio de indicadores de 

desempenho e a emissão de diversos relatórios gerenciais e gráficos de gestão à vista; 

● a aplicação de ferramentas da qualidade que permitem o registro e o tratamento de 

anomalias ou não-conformidades, promovendo a melhoria contínua da organização. 

 

A navegação na plataforma é realizada através do ambiente principal (Figura 4), cujos 

componentes estão descritos no Quadro 5. 

 

 
Figura 4: Ambiente principal da plataforma Ideagri Control 

Fonte: IDEAGRI, 2011 
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Ideagri Control 

A Menus principais. D Área de trabalho. 

B 
Logotipo do sistema que permite o 
retorno à tela de entrada. 

E Menu de saída do sistema. 

C 
Identificação do cliente (banco de 
dados) acessado. 

  

Quadro 5: Componentes do ambiente principal 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
A seguir, são apresentados conceitos referentes ao método BSC e ao relatório Mapa Estratégico, 

ambos presentes na concepção do software. 

 

2.2.1.1 O Balanced ScoreCard 

O sistema de avaliação do desempenho, denominado de Balanced Scorecard (BSC), surgiu como 

uma alternativa para suplantar a insatisfação com os sistemas tradicionais na avaliação da 

eficiência dos processos de lucratividade dos produtos. Este sistema indica como decidir sobre o 

que deve ser medido (que são os fatores-chave estratégicos) e como tais informações devem ser 

organizadas e visualizadas de forma a ter maior utilidade na gestão do negócio. (COSTA, 2008). 

 

Para Niven (2005), enquanto ferramenta, o BSC é: 

a) um sistema de medição (sendo composto de medidas que traduzem a estratégia da 

organização); 

b) um sistema de gerenciamento estratégico (alinhando as ações de curto prazo com a 

estratégia da organização); 

c) uma ferramenta de comunicação (descrevendo de forma eficaz e tangível a estratégia). 

 

De acordo com Kaplan e Norton (1997), o BSC, pode ser fundamentado em quatro perspectivas, 

descritas no Quadro 5.  

 

Perspectivas do BSC 

Financeira 
Avalia-se a maneira como a organização deve ser vista pelos acionistas visando ao sucesso 
financeiro. 

Cliente 
Avalia-se a forma como a organização deve ser vista pelos clientes para que a visão seja 

alcançada. 

Processos Internos 
Avaliam-se os processos a serem excetuados com excelência pela organização de forma que 
clientes e acionistas sejam satisfeitos. 

Aprendizado e 
Crescimento 

Avaliam-se as capacidades e competências a serem desenvolvidas e mantidas para que a 
visão seja alcançada. 

Quadro 5: Descrição das perspectivas  

Fonte: Elaborado pela autora em adaptação de Kaplan e Norton (1997) 
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 Costa (2008, p.9) afirma que: 

 

O BSC permite que o gestor reflita sobre a validade da estratégia traçada e a 

viabilidade da sua execução. Ao avaliar as condições de planejamento e de execução 

da estratégia, a empresa aprende sobre as relações causais entre ações e estratégia, 

permitindo que o desdobramento da estratégia em ações seja cada vez mais 

apurado. Tem-se então, um efetivo sistema de gestão da estratégia.  

 

 

 

2.2.1.2 Mapa Estratégico 

Segundo Kaplan e Norton (2000), o mapa estratégico é a materialização da estratégia, pois 

descreve explicitamente o entendimento sobre a mesma ao ter como objetivo principal sua 

comunicação por toda a organização. Para os autores, mapas estratégicos expõem a lógica do 

gerenciamento obtido no método BSC, por meio da hierarquização dos objetivos e do 

estabelecimento do relacionamento causal entre eles dentro das perspectivas da organização. 

 

O mapa estratégico configura-se como o primeiro passo para a implantação do BSC e tem como 

principal objetivo a decodificação dos complexos processos por toda a organização com foco no 

planejamento traçado. Composto pelos objetivos estratégicos, medidas, metas e ações, todos 

dispostos nas perspectivas de gestão, o mapa deve contar o caminho a ser percorrido para o 

cumprimento da estratégia, explicitando os relacionamentos de causa e efeito entre tais ações e a 

estratégia da organização. (COSTA, 2008). 

 

2.3 Metodologia 

Este artigo científico trata-se de um relato de caso que apresenta a coleta de dados, o 

desenvolvimento da aplicação de um método de desenho de processos e a análise dos resultados 

obtidos. O foco do estudo é a proposição de um novo processo padronizado de implantação do 

aplicativo Ideagri Control para clientes da empresa Ideagri.  

 

Há grande interesse e conscientização acerca da importância da gestão por processos por parte 

da Diretoria Executiva da empresa, sendo esta a principal motivação para a seleção da 

organização para a aplicação da pesquisa ora proposta, acrescida da incondicional 

disponibilização das informações possibilitando a realização deste artigo. Atualmente, a empresa 

Ideagri não possui um escritório de processos institucionalizado, mas analisa a possibilidade da 

sua criação num cenário estratégico de médio prazo. 
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A coleta de dados foi realizada através de observações do trabalho desenvolvido pelos membros 

da equipe executora da organização e de workshops estruturados3 para a elaboração do modelo 

pretendido por meio do detalhamento das atividades e desenho do fluxo. 

 

2.4 Apresentação dos Resultados 

Segundo Cruz (2010, p.138), “[...] ninguém deve criar um processo sem saber exatamente qual 

seu objetivo, o que vai produzir e de que forma estará atendendo às expectativas dos futuros 

clientes.”. Dessa forma, seguindo a metodologia proposta pelo autor, seguem os resultados da 

aplicação desta ao processo foco deste artigo. 

 

2.4.1 Desenvolvimento do Produto 

As primeiras descobertas sobre o processo possibilitam a definição clara do seu objetivo: 

a) Expectativa do cliente em relação ao processo:  

● gerenciar as metas estratégicas planejadas. 

 

b) Condições inerentes ao processo: 

● o planejamento estratégico do cliente (estruturado previamente ao início do 

processo) deve ser configurado na plataforma; 

● a equipe do cliente, gestora dos resultados, deve ser treinada para inserir o mapa 

estratégico no sistema e monitorar os resultados (específicos das áreas e globais do 

mapa estratégico); 

● a equipe do cliente, executora do plano, deve ser treinada para lançar e tratar os 

resultados dos indicadores; 

● todas as informações relevantes sobre a configuração devem ser repassadas para a 

equipe de suporte técnico aos usuários do sistema. 

 

O Quadro 6 apresenta a análise sintética do levantamento realizado. 

 

Descrição do Processo 
Implantação do Sistema de Gestão de Metas 

Objetivos do Processo 
Configurar a plataforma com os parâmetros iniciais do planejamento estratégico do cliente; 
treinar a equipe do cliente na inserção do mapa estratégico, no lançamento, tratamento e 
acompanhamento dos resultados; viabilizar o serviço de suporte técnico aos usuários. 

Quadro 6: Desenvolvimento do produto 

Fonte: Elaborado pela autora 

                                                           
3
Workshops estruturados: reuniões com profissionais com conhecimento sobre o processo e demais impactados por ele 

visando criar um modelo de forma interativa. (ABPMP, 2009). 
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2.4.2 Definição do eventOgrama 

Cruz (2010) afirma que a preocupação principal da metodologia proposta por ele está em buscar 

a essência dos elementos que compõem todo o processo. Em função disso, para a definição do 

„eventOgrama‟ do processo foco deste trabalho, foram aplicadas as regras constantes na 

metodologia e apresentadas no item 2.1.3 deste artigo. 

 

O levantamento das atividades componentes de um processo deve envolver o dono do processo4 

e o grupo de trabalho responsável pela execução do mesmo. Como produto deste levantamento, 

Cruz (2010) indica que sejam listadas todas as atividades e seja(m) identificada(s) a(s) 

atividade(s) que termina(m) o processo, posto que o detalhamento será iniciado pela última ou 

últimas atividades. Para este artigo, a pesquisa foi realizada com a equipe de implantação do 

sistema Ideagri Control (veterinários, zootecnistas, atendentes de suporte técnico e 

administrativo) e com a dona do processo, autora deste trabalho. O resultado é apresentado no 

Quadro 7: 

 

# Atividades 

1 Aplicação e análise do questionário de levantamento 

2 Estruturação do projeto de implantação 

3 Configuração dos parâmetros do sistema 

4 Treinamento da equipe do cliente 

5 Suporte na implantação do Mapa Estratégico 

6 Entrega da implantação e documentos 

Quadro 7: Listagem das atividades que compõe o processo com destaque para a última na sequência 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

No tocante ao detalhamento das atividades de um processo, Cruz (2010) apresenta um 

metamodelo para a construção do „eventOgrama‟. Neste artigo, tal modelo será apresentado em 

formato adaptado visando seguir a padronização deste trabalho, mas sem que a metodologia 

contida na referida obra sofra alterações na sua essência. 

 

O detalhamento das atividades identificadas encontra-se exposto do Quadro 8 ao Quadro 13, 

seguindo a sequência indicada na metodologia, isto é, tendo início na última atividade do 

processo (Entrega da implantação e documentos) e finalizando em sua primeira atividade 

(Aplicação e análise do questionário de levantamento).  

 

                                                           
4 Dono do processo: responsável pelo desenho e pela prestação de contas acerca do desempenho e execução do 
processo. Deve apoiar e defender o processo, bem como monitorar os resultados (indicadores-chave). (ABPMP, 2009). 
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Sequência 
no fluxo 

6 Atividade Entrega da implantação e documentos 

ENTRADAS SAÍDAS 

Nome Origem Nome Destino 

Projeto de implantação Coordenação Relatório de implantação Cliente 

Relatório de Configuração Analistas Mapa Estratégico Cliente 

Listas de presença Instrutores Guia de utilização Cliente 

Pesquisas de satisfação Instrutores Relatório resumo de implantação Suporte 

Relatório do treinamento Instrutores - - 

Tempo estimado de processo da 
atividade 

8 horas 

# Tarefas 

1 
Elaborar relatório com a descrição do projeto de implantação, das configurações implementadas e das 
atividades de treinamento. 

2 Anexar documentos e tabulações de resultados. 

3 Emitir o relatório „Mapa Estratégico‟ no sistema. 

4 Compilar material elaborado e material de apoio aos usuários. Disponibilizar para o cliente. 

5 Obter aceite do cliente. 

6 
Elaborar relatório com a compilação das informações sobre a estrutura do banco de dados do cliente 
(unidades gerenciais, níveis de acesso, autorizações e usuários habilitados). Encaminhar para a equipe de 
suporte. 

# Regras de negócio 

1 

As seguintes informações, obrigatoriamente, devem constar no relatório final para o cliente: 

 Etapas do projeto de implantação, demonstrando os principais recursos e métodos usados. 
 Resumo do cronograma de execução (demonstrando o status de realização: antes do tempo, 

conforme previsto, em atraso). 
 Tabulação dos resultados das pesquisas no tocante os tópicos:  

o Adequação do conteúdo e material didático 
o Formato da capacitação 
o Conhecimento e didática do(s) instrutor(es) 
o Adequação das instalações e tempo de realização 
o Observações mais relevantes apresentadas pelos participantes 

 Resumo das atividades de configuração da plataforma, incluindo: 
o Principais interações realizadas com a equipe do cliente  
o Riscos identificados pela equipe de analistas 

# Exceções 

1 
Avaliação insatisfatória da equipe do cliente por ocasião da realização do(s) treinamento(s), demonstrada nas 

pesquisas. 

2 Recusa do relatório de implantação pelo cliente. 

# Plano de Contingência 

1 
Resultados insatisfatórios na tabulação de dados das pesquisas de satisfação devem ter sua(s) causa(s) 
identificada(s) visando à definição de planos de ação para correção e a mitigação de riscos em futuras 
capacitações. Justificativa(s) deve(m) ser elaborada(s) para o cliente. 

2 
Caso o cliente não aceite o relatório final de implantação, a coordenação deverá buscar a(s) causa(s) e agir 

corretivamente, se possível. Não havendo tal possibilidade, o setor jurídico da empresa deverá ser 
comunicado (juntamente com a motivação da recusa). 

Quadro 8: Detalhamento da atividade „Entrega da implantação e documentos‟ 
Fonte: Elaborado pela autora em adaptação de Cruz (2010) 
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Sequência 
no fluxo 

5 Atividade Suporte na implantação do Mapa Estratégico 

ENTRADAS SAÍDAS 

Nome Origem Nome Destino 

Projeto de implantação Coordenação 
Suporte técnico na utilização do 
sistema 

Cliente 

Relatório de Configuração Analistas - - 

Relatório do treinamento Instrutores - - 

Tempo estimado de processo da 
atividade 

40 horas 

# Tarefas 

1 
Analisar projeto de implantação e relatório de configuração para compreensão da estrutura do banco de 
dados do cliente. 

2 Analisar relatório de treinamento para obter visão geral do nível de conhecimento dos usuários. 

3 Prestar suporte técnico para a equipe do cliente na inserção dos componentes do Mapa Estratégico. 

4 
Garantir que o banco de dados esteja configurado adequadamente para o início da execução do 

planejamento traçado pelos usuários definidos pelo cliente. 

# Regras de negócio 

1 

O gerenciamento do tempo gasto para o suporte técnico (previsto X realizado) deve considerar os seguintes 

níveis de atendimento: 

 Nível 1: até 10 minutos (dúvidas de utilização da ferramenta) 
 Nível 2: até 30 minutos (dúvidas sobre adequação do planejamento à metodologia BSC) 
 Nível 3: até 1h (falhas de sistema) 

# Exceções 

1 Tempo de atendimento excede significativamente à previsão por nível. 

2 Ocorrência de erros graves na operação do sistema que possam acarretar perda de dados. 

# Plano de Contingência 

1 
Quaisquer alterações significativas no tempo de realização dos atendimentos (conforme os níveis) deverão 
ser reportadas à coordenação. 

2 
Todos os erros no sistema identificados (independentemente do tempo de atendimento gasto) deverão ser 
reportados à coordenação. 

Quadro 9: Detalhamento da atividade „Suporte na implantação do Mapa Estratégico‟ 
Fonte: Elaborado pela autora em adaptação de Cruz (2010) 
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Sequência 
no fluxo 

4 Atividade Treinamento da equipe do cliente 

ENTRADAS SAÍDAS 

Nome Origem Nome Destino 

Relatório de configuração Analistas Listas de presença Coordenação 

Metodologia de ensino Coordenação Pesquisas de satisfação Coordenação 

Cronograma de treinamento Coordenação Relatório do treinamento 
Coordenação 

e Analistas 

Tempo estimado de processo da 
atividade 

40 horas 

# Tarefas 

1 Analisar relatório de configuração para compreensão da estrutura do planejamento do cliente. 

2 Aplicar metodologia de ensino conforme cronograma. 

3 Aplicar pesquisa de satisfação para todos os participantes. 

4 Coletar assinaturas na lista de presença. 

5 Elaborar relatório final do treinamento. 

# Regras de negócio 

1 

A metodologia contemplará a divisão do treinamento conforme o foco dos usuários: 

 Equipe de gestão do cliente 
o Responsável pela implantação do Mapa Estratégico no sistema (inserção dos objetivos, 

indicadores, metas, planos de ação) e pela gestão das metas 
o Tempo de treinamento: 32 horas 

 Equipe de execução do cliente 
o Responsável pela inserção dos resultados dos indicadores, tratamento de anomalias 
o Tempo de treinamento: 8 horas 

2 Composição das turmas: até 20 participantes. 

# Exceções 

1 Ocorrência de falhas na operação do sistema. 

# Plano de Contingência 

1 

A equipe de suporte deverá ser avisada da programação de capacitação visando atender a quaisquer 
chamados para correção de falhas no sistema. Caso a falha não impossibilite a continuação do 
treinamento, a equipe de capacitação deverá reportar a falha à equipe de suporte e à coordenação para 
futura correção.  

Quadro 10: Detalhamento da atividade „Treinamento da equipe do cliente‟ 
Fonte: Elaborado pela autora em adaptação de Cruz (2010) 
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Sequência 
no fluxo 

3 Atividade Configuração dos parâmetros do sistema 

ENTRADAS SAÍDAS 

Nome Origem Nome Destino 

Projeto de implantação Coordenação Relatório de Configuração Coordenação 

Tempo estimado de processo da 
atividade 

8 horas 

# Tarefas 

1 
Analisar o projeto de implantação para compreensão das configurações necessárias no sistema visando 

preparar a plataforma para o treinamento da equipe do cliente. 

2 

Configurar os componentes: 

a) Ano de Gestão 
b) Unidades Gerenciais (UGs) 
c) Áreas de Resultado 
d) Unidades de medida (avaliar se a lista padrão contempla todas as necessidades do cliente) 
e) Verbos (avaliar se a lista padrão contempla todas as necessidades do cliente) 
f) Sistema de Pontuação (avaliar se a lista padrão contempla todas as necessidades do cliente) 
g) Ajustar autorizações para os níveis 
h) Inserir usuários e definir níveis de acesso 
i) Inserir mapa do negócio, perspectivas, objetivos estratégicos. 
j) Elaborar mapa estratégico 
k) Inserir metas e medidas 
l) Configurar painel de indicadores (responsabilidade, pesos, tolerância, fórmula de cálculo, 

informações gerais, cronograma de apuração dos resultados). 

3 Elaborar relatório de configuração. 

# Exceções 

1 Falta de informações sobre o planejamento do cliente. 

# Plano de Contingência 

1 Estabelecer rede de comunicação com o cliente (canal, responsáveis, tempo de resposta, etc.). 

Quadro 11: Detalhamento da atividade „Configuração dos parâmetros do sistema‟ 
Fonte: Elaborado pela autora em adaptação de Cruz (2010) 
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Sequência 
no fluxo 

2 Atividade Estruturação do projeto de implantação 

ENTRADAS SAÍDAS 

Nome Origem Nome Destino 

Análise do levantamento Analistas Projeto de implantação 

Analistas, 
Atendentes 
de Suporte 
de 
Implantação, 
Coordenação 

- - Metodologia de ensino Instrutores 

- - Cronograma de treinamento Instrutores 

Tempo estimado de processo da 

atividade 
16 horas 

# Tarefas 

1 Analisar o relatório da análise do levantamento dos dados do cliente visando verificar a aderência ao sistema. 

3 Estabelecer as condições para que o projeto seja finalizado. 

4 Fazer um inventário do trabalho a ser realizado. 

5 Identificar os recursos necessários, entregáveis e prazos. 

6 Elaborar cronograma físico do projeto. 

7 Disponibilizar metodologia para instrutores. 

8 Elaborar cronograma de treinamento. 

9 Compilar as informações no documento do projeto de implantação. 

# Regras de negócio 

1 
O projeto deverá ser estruturado conforme as melhores práticas de Gestão de Projetos. A coordenação 
deverá acompanhar os indicadores do projeto nas fases posteriores do processo de implantação do sistema 
no cliente. 

# Exceções 

1 Atrasos no cronograma. 

# Plano de Contingência 

1 Acompanhamento sistemático das atividades do projeto. Ação imediata para corrigir falhas e mitigar riscos. 

Quadro 12: Detalhamento da atividade „Estruturação do projeto de implantação‟ 
Fonte: Elaborado pela autora em adaptação de Cruz (2010) 
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Sequência 

no fluxo 
1 Atividade Aplicação e análise do questionário de levantamento 

ENTRADAS SAÍDAS 

Nome Origem Nome Destino 

Informações sobre o planejamento 
estratégico do cliente conforme 
estrutura do questionário 

Cliente Análise do levantamento Analistas 

Tempo estimado de processo da 

atividade 
8 horas 

# Tarefas 

1 Seguir o roteiro do questionário para levantar as informações sobre o planejamento do cliente. 

3 Compilar informações obtidas e elaborar relatório da análise. 

4 Definir estrutura de Unidades Gerenciais (UGs) do cliente. 

5 Validar informações compiladas e estrutura de UGs com o cliente. 

6 Disponibilizar questionário para a Coordenação. 

# Regras de negócio 

1 
A análise deverá contemplar todos os itens pesquisados no questionário visando à avaliação da aderência do 
mapa estratégico (em especial às terminologias utilizadas pelo cliente) ao padrão do sistema.  

# Exceções 

1 Falta de informações sobre o planejamento do cliente. 

2 Invalidação da análise e estrutura de UGs pelo cliente. 

# Plano de Contingência 

1 Estabelecer rede de comunicação com o cliente (canal, responsáveis, tempo de resposta, etc.). 

2 
Caso o cliente não valide a análise e a estrutura de UGs proposta, o analista deverá reaplicar o questionário 
visando identificar a motivação da invalidação. 

Quadro 13: Detalhamento da atividade „Aplicação e análise do questionário de levantamento‟ 
Fonte: Elaborado pela autora em adaptação de Cruz (2010) 
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2.4.3 Diagrama do Processo 

Com base no desenvolvimento do produto e na definição e detalhamento das atividades, foi 

possível a estruturação do diagrama do processo. A ferramenta utilizada foi o software Bizagi 

Modeler5, versão 2.2.0.4, que viabiliza o desenho de processos utilizando a notação BPMN 

(Business Process Model and Notation). O diagrama está representado na Figura 7. 

 

O Apêndice A apresenta figuras, meramente ilustrativas, de partes do questionário aplicado, de 

telas do sistema Ideagri Control e de um relatório „Mapa Estratégico‟ emitido pelo sistema. 

 

                                                           
5 Instalação gratuita disponível em <http://www.bizagi.com>. 
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Figura 5: Diagrama do processo „Implantação do Sistema de Gestão de Metas‟ 

Fonte: Elaborada pela autora 
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2.4.4 Análise 

Os resultados obtidos nesta pesquisa representam um avanço importante para a empresa Ideagri 

(incipiente em BPM) e viabilizam a afirmativa de que a metodologia de criação de processos, 

aplicada neste artigo, cujo início ocorre a partir da última atividade, contemplando a identificação 

das entradas e saídas que perpassam todas as etapas, o detalhamento das tarefas, a definição de 

regras de negócio e a previsão de planos de contingência para exceções, mostrou-se efetiva e 

passível de replicação.  

 

A revisão do levantamento teórico contido neste artigo, especificamente no que tange às 

definições sobre desenho de processos constantes no guia das melhores práticas, viabiliza 

observações relevantes no que se refere à comparação dos resultados aqui obtidos e às 

especificações do guia sobre esta área do conhecimento (especificações estas resumidas no 

Quadro 2 deste artigo): 

 

a) Em relação à definição de desenho de processos: 

● os resultados apresentados propõem as especificações para o processo de negócio 

alinhadas ao objetivo do negócio que é oferecer a prestação de serviços na área de 

gestão informatizada; 

 

● o fluxo de trabalho é claramente apresentado, contemplando os recursos humanos 

e tempo das atividades; 

 

● a integração com os demais processos da organização é contemplada globalmente, 

posto que o processo analisado envolve atores de diversas funções; 

 

● a representação dos processos de suporte não é contemplada (tais como os 

processos de gestão de contratos, logística, gestão da qualidade e do projeto, 

dentre outros), sendo este um aspecto a ser aprimorado. 

 

b) Em relação à motivação do desenho de processos: 

● há o desenvolvimento da proposta de um novo processo. 

 

c) Em relação às atividades principais: 

● o desenho físico e a definição das atividades e das regras que as controlam estão 

presentes; 
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● as transferências do controle estão claramente descritas no modelo de identificação 

das entradas (e origens) e saídas (destinos); 

 

● a simulação e o teste do modelo proposto não são foco deste artigo, contudo, os 

resultados aqui apresentados, viabilizam sua realização por parte da equipe da 

empresa; 

 

● as métricas e a infraestrutura de TI não estão definidas neste modelo, porém, sua 

definição também pode ser realizada pela equipe da empresa com base nos 

resultados aqui apresentados. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A metodologia de criação do desenho do processo, composta pelo desenvolvimento do produto, 

da definição das atividades, seguida da representação gráfica dos componentes levantados, cuja 

aplicação está apresentada nos resultados deste trabalho, atende ao objetivo da pesquisa em 

questão que é o de responder à problemática: Como deve ser o processo de implantação do 

aplicativo Ideagri Control? 

 

Pode-se afirmar que o exercício mental necessário para o levantamento das informações aqui 

trabalhadas, além de corroborar para a conclusão da modelagem e do desenho em si, viabilizou o 

amadurecimento dos objetivos do processo, posto que, a partir do foco no resultado final, que é a 

entrega da implantação ao cliente, foi possível a priorização de atividades fundamentais e de 

valor agregado. 

 

Muito há que se aprimorar, dentro do ambiente organizacional, no que tange à aplicação das 

melhores práticas de BPM, desde o estabelecimento da responsabilidade e dos recursos 

necessários para uma equipe com dedicação para este fim, até o enraizamento da cultura por 

processos. Porém, como um trabalho acadêmico nesta área de conhecimento, pode-se concluir 

que a pesquisa, ora apresentada, reúne alguns dos seus conceitos mais relevantes, aplica-os na 

prática e contribui para a melhoria do desempenho de importantes processos de negócio da 

organização cuja disponibilidade e cessão de informações viabilizaram o estudo.   
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APÊNDICE A – Exemplos Ilustrativos de Componentes do Processo 

de Implantação  

 

QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
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TELAS DE CONFIGURAÇÃO DA PLATAFORMA 
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TELAS DE CONFIGURAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS 
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MAPA ESTRATÉGICO 
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MELHORIA OBTIDA PELO MAPEAMENTO E 

ANÁLISE DE PROCESSOS EM UMA EMPRESA 

DE DESENVOLVIMENTO WEB 
 

Nágela Ferreira da Silva 

Orientação: Ana Catarina Lima Silva 

 

 

RESUMO 

Este trabalho realizou uma pesquisa aplicada em uma empresa de desenvolvimento Web. Em 

linhas gerais, o artigo mostra porque a Gestão dos Processos de Negócios passou a ser prioritária 

e como o uso das técnicas modelagem e mapeamento de processos de negócios se tornaram tão 

importantes. Foi realizada, além de análises dos trabalhos, um questionário para avaliar o 

conhecimento dos profissionais em relação aos processos da organização após a implantação do 

novo processo. 

 

Os resultados da pesquisa mostraram que realmente houve uma melhoria considerável no 

conhecimento das pessoas sobre os processos da organização. Demonstrou também que a 

empresa ainda está em um estágio embrionário no que tange à gestão por processos, mas que já 

iniciou um passo importante em busca da maturidade em processos. 

 

Palavras-chave: Processos, Gerenciamento de Processos, Análise e Modelagem de Processos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Justificativa 

Para o presente trabalho, optou-se por realizar um estudo de caso em uma empresa de 

Desenvolvimento Web sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. A empresa atualmente está no 

momento em que precisa faturar para se manter no mercando tão competitivo e por este motivo 

buscou priorizar o setor de vendas que não possui processos definidos. 
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1.2 Metodologia 

Para este trabalho optou-se na utilização da pesquisa aplicada, este critério de pesquisa visa 

resolver problemas ou necessidades imediatas. 

 

De acordo com Barros e Lehfeld (2000, p. 78), a pesquisa aplicada tem como motivação a 

necessidade de produzir conhecimento para avaliação de seus resultados com o objetivo de 

“contribuir para fins práticos, visando à solução mais ou menos imediata do problema encontrado 

na realidade”. Pesquisas aplicadas dependem de diversos dados que podem ser coletados de 

formas diferenciadas, tais como pesquisa de campo, entrevistas, gravações em áudio ou vídeo, 

questionários, formulários, análise de documentos entre outros. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Em tudo que se faz precisa ser executado um processo, tanto na produção de um bem ou um 

serviço. Processo é um grupo de atividades realizadas numa sequência lógica com o objetivo de 

produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico de clientes (HAMMER & 

CHAMPY, 1994). Hoje, muitos gestores estão cientes da importância da utilidade que os 

processos têm para suas empresas e é perceptivo que todo trabalho realizado faz parte de um 

processo. 

 

Para facilitar a compreensão do contexto, seguem conceitos dos componentes de processos de 

negócio. 

 

2.1 Conceituando Termos Técnicos 

Processo 

Conforme cita Tadeu Cruz (2010, p. 63), “processos, quanto à existência, são a introdução de 

insumos (entradas) num ambiente, formado por procedimentos, normas e regras, que, ao 

processarem os insumos, transformam-nos em resultados que serão enviados (saídas) aos 

clientes do processo”. Gonçalves (2000) define que processo é qualquer atividade ou conjunto de 

atividades que toma uma entrada, adiciona valor a ela e fornece uma saída a um cliente 

específico. 

 

Subprocesso 

Davenport (1994, p. 34) descreve que subprocesso é “decomposição em partes de um processo 

em processos que o constituem”. O mais interessante e que não se pode deixar de citar é que o 
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processo só é subdivido quando é complexo. Cruz (2010, p. 75) considera que quando se 

descobre que um processo é complexo, é regra que ele seja subdividido em subprocessos. Dessa 

forma, podemos concentrar em cada segmento do processo de forma mais apurada, mais 

detalhada, e ligá-los pelas intersecções. Quando o processo é simples, não há necessidade de 

subdividi-lo em subprocessos. 



Atividade 

Segundo Harrington, Esseling & Nimwegen (1997, p. 1), atividades são ações a serem realizadas 

dentro de um processo ou subprocesso. São realizadas usualmente por unidades (uma pessoa, 

um sistema, um departamento). Uma atividade é normalmente documento numa instrução. A 

instrução irá documentar as tarefas a serem executadas para concluir a atividade. 

 

Tarefa 

Segundo Harrington, Esseling & Nimwegen (1997, p. 1), tarefas são elementos individuais e/ou 

subconjuntos de uma atividade. Normalmente, tarefas relatam como um item é executado 

especificamente. 

 

 

2.2 Gerenciamento de Processos de Negócio 

Smith & Fingar (2003) descreveram a evolução do “Gerenciamento de Processos de Negócio”, 

normalmente referenciada por BPM, derivado do Inglês Business Process Management. Várias 

pesquisas apontam que as empresas estão buscando BPM como formar de resolver ou contribuir 

de modo acentuado na solução de uma série de problemas organizacionais. 

 

Khan (2003, p. 53) aborda que BPM é a disciplina de modelar, automatizar, gerenciar e otimizar 

processos de negócios através de seu ciclo de vida com propósito de lhes agregar valor. 

 

Segundo Muehlen (2005), a tarefa central na BPM é criar um alinhamento entre os elementos 

individuais dos processos: Entradas (informação e recursos), Saídas, Estrutura e Objetivos. Se o 

alinhamento entre estes componentes for conseguido, o desempenho total de todos os processos 

poderia ser aumentado em termos qualitativos (por exemplo, rapidez de adequação a mudanças 

ambientais) e fatores quantitativos (por exemplo, menores ciclos, menor desperdício, menores 

tempos ociosos e eliminação de retrabalho). Segundo BPM CBOK (ABPMP, 2009), existem 3 tipos 

de processos: Processos Primários, Processos de Suporte e Processos de Gerenciamento. 
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Processos Primários 

São processos ponta a ponta, interfuncionais e que entregam valor diretamente ao cliente. 

Representam as atividades essenciais da organização para cumprir sua missão. Geralmente 

fazem parte da Cadeia de Valor da organização. Os processos primários também são chamados 

de processos de negócio. 

 

Processos de Suporte 

São processos que dão suporte aos processos de primários. Geralmente estes processos são 

recursos, infraestrutura e/ou requeridos pelos processos primários. Os processos de suporte não 

geram valor diretamente para o negócio, mas isto não significa que eles não são importantes 

para a organização. 

 

Processos de Gerenciamento 

São processos usados para medir, monitorar e controlar as atividades. Não adicionam valor ao 

cliente, mas garantem que a organização opere com efetividade e eficiente. 

 

2.2.1 Ciclo de Vida do Gerenciamento de Processos de Negócio 

Conforme o BPM CBOK (ABPMP, 2009), a prática gerencial de BPM pode ser caracterizada como 

um ciclo de vida contínuo (processo) de atividades integradas de BPM. 

 

Figura 1: Ciclo de vida de BPM 

Fonte: BPM CBOK® (ABPMP, 2009) 
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Processo de Planejamento e Estratégia 

Segundo o BPM CBOK (ABPMP, 2009), deve-se desenvolver um plano e uma estratégica dirigida a 

processos para a organização, onde sejam analisadas suas estratégicas e metas, fornecendo uma 

estrutura e direcionamento para gerenciamento contínuo de processos centrados no cliente. Além 

disso, são identificados papéis e responsabilidades organizacionais associadas ao gerenciamento 

de processos, aspectos relacionados a patrocínios, metas, expectativas de desempenho e 

metodologia. 

 

Análise de Processos de Negócio 

Entender os processos atuais da organização (AS-IS), medidos e analisados de acordo com a 

estratégia definida. Nesta fase usam-se várias técnicas e metodologias, para facilitar o contexto 

atual e diagnóstico da situação atual do negócio. Dentre as possíveis técnicas, tem-se: 

entrevistas, 5W1H, brainstorming e cenários, entre outros. 

 

Desenho e Modelagem de Processos de Negócio 

Nessa fase é criado o desenho dos processos como deverão ser no futuro (TO-BE) e é feito o 

planejamento da mudança dos processos.  

 

Segundo o BPM CBOK (ABPMP, 2009), o desenho de processos consiste na “criação de 

especificação para processos de negócio novos ou modificados dentro do contexto dos objetivos 

de negócio, objetivos de desempenho de processos, fluxo de trabalho, aplicações de negócio, 

plataformas tecnológicas, recursos de dados, controles financeiros e operacionais, e integração 

com outros processos internos e externos”. 

 

A modelagem de Processos de Negócio conforme o BPM CBOK (ABPMP, 2009) é um conjunto de 

atividades envolvidas na criação de representação de um processo de negócio existe ou proposto. 

Modelagem de processos de negócio provê uma perspectiva ponta a ponta de processos 

primários, secundários e gerenciamento de uma organização. O objetivo da modelagem é criar 

uma representação do processo que o descreve de forma necessária e suficiente para a tarefa em 

questão. 

 

Implementação de Processos 

É a implantação do desenho aprovado do processo de negócio. Também inclui a implantação de 

normas, políticas e novos procedimentos criados. 
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Monitoramento e Controle de Processos 

Nesta fase são coletados os indicadores do processo e trabalhados visando atingir a metas 

estabelecidas. 

 

Refinamento de Processos 

É o ajuste fim dos processos visando melhoria do desempenho pós-implantação de processos 

com base nos indicadores. 

 

2.3 Modelos de Processo 

Analisando o ambiente organizacional todo departamento tem um processo, o departamento 

comercial nada mais é cada vendedor aplicando suas habilidades variadas, com resultados 

diferentes e muitas vezes imprevisíveis. O mercado consumidor está a cada dia mais exigente e 

prefere empresas que transparecem em suas ações a sinergia total no atendimento ao cliente. 

 

A metodologia Solution Selling criada por Mike Bosworth e Keith M. Eades é uma das alternativas 

do mercado para atender esta exigência dos clientes uma vez que remodelam os processos 

comerciais, permitindo aos vendedores e suas equipes de apoio uma forma simples de medir seu 

progresso a cada perspectiva, para compreender o sucesso e prepará-lo para repeti-la. 

 

Originária em 1988, a metodologia Solution Selling possui mais de 600 mil profissionais treinados 

no mundo inteiro, e tem como foco de negócio o cliente versus a sincronia perfeita entre os 

departamentos da empresa. O principal objetivo do Solution Selling é aumentar as vendas para 

estreitar o relacionamento com o cliente e fidelizá-lo. 

 

Os gestores que investem em remodelagem de processos comerciais, sem dúvida estão 

preocupados em adquirir vantagem competitiva com relação à concorrência, porque é neste 

departamento que origina todo fluxo de entrada da empresa. Resumidamente, o Solution Selling 

modifica a forma de comercializar serviços e produtos ao rastrear todas as etapas de vendas e 

readequar as principais ações comerciais. 

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 Fases para o Desenvolvimento do Trabalho 

 

O desenvolvimento deste trabalho foi dividido em 4 fases conforme explicitado a seguir. 
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1ª Fase: Processo de Planejamento e Estratégia 

2ª Fase: Análise da Situação Atual (AS-IS) 

3ª Fase: Modelagem (TO-BE) 

4ª Fase: Implantação 

 

3.2 Execuções do Trabalho 

1ª Fase: Processo de Planejamento e Estratégia 

A primeira fase buscar entender o macroprocesso para iniciar a análise da situação atual da 

empresa. 

 

 
Figura 1: Macroprocesso – Empresa X 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

2ª Fase: Análise da Situação Atual (AS-IS) 

Após analisar o cenário atual da empresa através de entrevistas realizadas com funcionários, foi 

constatado que o setor comercial não existia padronização na realização das atividades, gerando 

gargalo no processo de vendas que é o momento em que todo planejamento é colocado em ação. 
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Identificou-se também que todo material de apoio do comercial, por exemplo, proposta, tabela de 

preço, planilhas de controle de acompanhamento de negociações e cálculos de metas estavam 

mal elaboradas e, com isso, geravam informações incorretas à diretoria. 

Os consultores de vendas não tinham um planejamento de visitas, as reuniões eram feitas sem 

conhecer a regra de negócio antes de apresentar a solução e isso causava surpresas no momento 

da negociação. O acompanhamento de vendas não existia, o setor não fazia análise do que foi 

vendido e o que faltava para bater a meta do mês. 

 

Estes foram alguns gargalos encontrados na empresa. É relevante citar que o diretor estava 

ciente destes problemas, mas não conseguia resolver. Então, buscou um analista de processo 

para sanar esta situação. 

 
Figura 2: Processo atual – AS-IS 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

3ª Fase: Modelagem (TO-BE) 

Diante dos dados levantados, das entrevistas realizadas, do posicionamento da diretoria e da 

necessidade da empresa, identificou-se que a mudança deverá ser priorizada o mais rápido 

possível dentro da empresa e especificamente no setor comercial. Com isso, as mudanças 

começaram a ser implementadas gradativamente para a equipe conforme informações abaixo: 

 

 divisão de funções, em que se contratou-se uma assistente comercial para apoiar o 

setor e telemarketing para agendar as visitas; 

 treinamento para os consultores sobre o novo processo que estava sendo criado; 

 correções e padronização de documentos; 

 uso do Outlook para agendar as visitas e comunicar todos envolvidos; 

 entrega de relatório de visitas realizadas no dia e posicionamento da negociação; 
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 reuniões semanais para discutir a meta de vendas. 

 
Figura 3: Processo proposto – TO-BE 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

4ª Fase: Implantação 

Nesta fase, foram convocados todos os envolvidos no processo para o treinamento do novo 

processo mapeado e aprovado pelos diretores. Houve uma aceitação surpreendente. Isso porque 

geralmente há resistência com relação às mudanças que ocorrem no ambiente organizacional. 

Este trabalho finaliza na implantação do processo devido à restrição de tempo e, por isso, não 

será possível permear por todo Ciclo de Vida de BPM neste artigo. 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

4.1 Análise da Pesquisa Realizada 

 

Para avaliar a evolução do conhecimento das pessoas sobre os processos da organização, foi 

aplicado, com objetivo de se realizar uma análise quantitativa, um questionário estruturado, 

composto por 7 perguntas. Foi selecionada boa parte dos colaboradores do setor de vendas e os 

demais de outros setores para participar respondendo a este questionário. No momento em que 

estavam respondendo, não foi permitido contato entre os participantes da pesquisa. 
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Após a tabulação dos dados, identificou-se que houve a indicação de uma melhora considerável 

em todos os quesitos avaliados, podendo-se concluir que o trabalho de análise, desenho, 

redesenho, implantação e treinamento dos processos foi percebida positivamente, inclusive pelos 

gestores da empresa. 

 

Os resultados indicam também a percepção dos respondentes sobre o fato de que muito precisa 

ser melhorado, mas o primeiro passo foi dado. 

 

4.2 Tabulação dos Dados 

 

Quadro 1: Questionário aplicado 
Fonte: Elaborada pela autora  
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5. CONCLUSÃO 

Todo trabalho importante realizado nas empresas faz parte de algum processo (GRAHAM & 

LEBARON, 1994). Portanto, não existe produto ou serviço que não tenha um processo e hoje 

muitas empresas possuem a necessidade de se modernizarem ao longo de sua existência. 

 

Com o conhecimento sobre os processos organizacionais, é possível diminuir o tempo de resposta 

aos clientes, garantindo condições adequadas para o pleno exercício de seus colaboradores e 

ainda controlar e monitorar todos os processos da empresa, buscando melhorias constantes. 

 

Da mesma forma que ocorre em geral em trabalhos de mapeamento de processos, foi percebida 

a resistência de vários funcionários em fornecer informações, atitude natural, pois tais 

colaboradores estão sendo tirados da zona de conforto em que estão há bastante tempo. 

 

Contudo, foi percebido o alcance de importantes resultados com esta primeira iniciativa de 

Gestão de Processos. Acredita-se que as organizações que estão incorporando este novo conceito 

terão uma maior chance de sucesso no mercado. 

 

Como trabalhos futuros, sugere-se que os gestores acompanhem e cobrem o monitoramento do 

processo criado e que os demais processos da empresa sejam melhorados e documentados. 
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UM ESTUDO SOBRE PRÁTICAS DE ESTIMATIVA 

DE ESFORÇO PARA PROJETOS DE 

CONSULTORIA DE PROCESSOS E 

DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES 

UTILIZANDO BUSINESS PROCESS 

MANAGEMENT SYSTEMS  
 

Rondinelli da Silva Carvalho 

Orientação: Ana Catarina Lima Silva 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho de pesquisa apresenta o tema: “Um estudo sobre práticas de Estimativa de Esforço 

para Projetos de Consultoria de Processos e desenvolvimento de Soluções utilizando Business 

Process Management Systems”.  

 

A escolha do tema surgiu a partir do aumento na demanda de projetos de Business Process 

Management (BPM) envolvendo ou não Automação de Processos com Business Process 

Management Systems (BPMS). Sendo de senso comum, como em qualquer projeto, a 

necessidade de efetuar a correta estimativa de esforço para obter-se sucesso na negociação entre 

cliente e consultoria sobre prazo e custos de um Projeto. Outro benefício é gerar uma base sólida 

para criar e manter o cronograma do Projeto. Conforme Kerzner (2002, p.20), “a excelência em 

gerenciamento de projetos é definida como um fluxo contínuo de sucesso em projetos”.  

 

Utilizando-se de uma pesquisa exploratória e um estudo referencial teórico, será desenvolvido o 

tema deste trabalho. Inicialmente apresenta-se a metodologia utilizada para levantamento de 

informações de mercado a respeito da utilização de práticas de estimativa de esforço por 

consultorias e escritórios de processos em Projetos BPMS. O referencial teórico enfoca as 
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motivações do conceito BPM com sua utilização nas diversas Organizações, depois contextualiza a 

necessidade de realizar estimativas de esforço para a definição de um cronograma factível com 

alocação mais assertiva de recursos para execução de projetos utilizando BPMS. No 

desenvolvimento, apresenta-se a análise dos resultados destes questionários e, por fim, realiza-

se a conclusão do trabalho apresentando a opinião do autor sobre as informações levantadas. 

 

1.1 Problema 

Nota-se que o mercado empresarial está cada vez mais competitivo e a procura de tornar-se mais 

flexível às mudanças de ambiente tem sido uma estratégia muito utilizada pelas Organizações 

para sobrevivência. Elas têm perseguido este objetivo buscando melhorar a competitividade, 

reduzindo seus custos ou melhorando seu tempo de mercado. O fato é que as Organizações vêm 

investindo em melhoria de seus processos e adquirindo soluções de Business Process 

Management Systems (BPMS) como parte da iniciativa na busca da melhoria. Neste sentido, 

existe demanda crescente por projetos relacionados à melhoria de Processos e aquisição de 

ferramentas BPMS. Quando se fala em iniciativas, a forma de se organizar para executar estas 

iniciativas é através de Projetos. Segundo PMI (2004, p.20-55), um projeto pode ser definido 

como “um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado 

exclusivo”.  

 

Um dos desafios para estas Organizações ao aplicar este tipo de iniciativa está no fato de que o 

conceito BPM e as ferramentas BPMS ainda são recentes e as consultorias e seus clientes ainda 

não possuem maturidade na condução de projetos desta natureza. Uma das carências 

observadas, portanto, é a definição de processos de estimativa de esforço para projetos de BPMS. 

É necessário criar métricas padronizadas, para atuar com este tipo de projeto de forma eficaz e 

que colabore para o sucesso no estabelecimento de prazos e custos destes projetos.  

 

O foco deste trabalho será o processo de cálculo de estimativa de esforço para projetos desta 

natureza, buscando entender como os profissionais estão realizando suas medições e indicar as 

práticas mais utilizadas. 

 

1.2 Hipótese 

Seria então possível indicar as práticas mais utilizadas em um processo para o cálculo da 

estimativa de esforço para desenvolvimento de projetos de BPMS que aponte um caminho para o 

estabelecimento mais assertivo de custo e prazo de projetos desta natureza? 
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1.3 Justificativa 

Surge então a necessidade de entender como os profissionais estão praticando o processo de 

cálculo de esforço para um projeto de BPMS para levantar as práticas mais utilizadas. Neste 

estudo será então pesquisado, através de questionários, como está sendo praticado este processo 

na realidade dos projetos brasileiros. 

 

1.4 Motivação 

A motivação deste estudo deve-se à necessidade atual identificada nas várias iniciativas de 

prospecção de projetos de BPMS na consultoria onde atua o autor deste trabalho e também pela 

necessidade do mercado, que necessita estruturar uma metodologia para estimar esforço para 

Projetos BPMS.  

 

1.5 Objetivo 

O objetivo principal é delinear as práticas de estimativa de esforço mais utilizadas por 

profissionais que executam ou gerenciam projetos de melhoria de processos utilizando 

automatização com BPMS.  

Para isso, serão realizadas as seguintes etapas:  

 contextualizar a temática Gerenciamento de Processos de Negócio com automação de 

processos através de soluções BPMS; 

 indicar o que é considerado sucesso/insucesso em projetos;  

 analisar, através de questionários, como os profissionais estão aplicando estimativas para 

projetos com BPMS; 

 indicar as práticas mais utilizadas no processo de estimativa de esforço pelas empresas 

analisadas e a experiência própria do autor sobre com este tema na consultoria onde atua. 

 

1.6 Metodologia  

Seguindo-se o que foi descrito no tópico anterior, este trabalho objetiva realizar um levantamento 

das práticas de estimativa de esforço efetuadas por profissionais que executam ou gerenciam 

projetos envolvendo BPMS. Este tema foi escolhido devido à carência existente na definição de 

um processo padronizado para execução destas atividades. Em sua vivência prática, como 

analista de processos, o autor não tem encontrado referências teóricas de um método específico 

para este fim, assim como também não há um conjunto de práticas específicas para este fim ao 

alcance da comunidade de profissionais que lidam com tais estimativas.  
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Deste modo, o desenvolvimento deste trabalho teve como foco uma pesquisa exploratória por ser 

um tema específico e muito pouco abordado na teoria, mas bastante praticado no dia a dia das 

empresas e instituições que lidam com projetos BPMS.  

 

Para alcançar o objetivo proposto, procurou-se delinear os principais assuntos relacionados no 

tópico referencial teórico. Após esta atividade foi definido o escopo para a abordagem do tema, 

ou seja, quais as perguntas a serem feitas e a quem seriam feitas para conduzir a um 

entendimento do cenário das empresas e instituições que lidam com projetos BPMS, em 

específico com o processo de estimativas de esforço.  

 

Dois questionários foram então elaborados. O primeiro com perguntas subjetivas e livres, enviado 

a profissionais consultores com reconhecida experiência no mercado de consultoria de processos 

e no meio acadêmico. Utilizou-se a ferramenta Microsoft Office Word para sua elaboração. O 

objetivo foi reunir um conjunto de informações referentes às práticas sobre estimativas de 

esforço e entender se já utilizam algum método padronizado e documentado para tal. O primeiro 

questionário serviu como base para definir a abrangência e as opções de respostas para o 

segundo questionário.  

 

Posteriormente gerou-se um segundo questionário. Este, sim, com questões fechadas e 

admitindo somente uma opção como resposta. Foi utilizada a ferramenta web EncuestaFacil, 

disponível em http://www.encuestafacil.com, para a elaboração e análise das respostas. O 

questionário ficou disponível por 15 (quinze) dias na página web EncuestaFacil para respostas e 

foi divulgado para os principais fóruns de discussão sobre Business Process Management - BPM e 

Melhoria de Processos do Brasil.  

 

O objetivo do segundo questionário é possibilitar um cruzamento de informações que forneça 

subsídios para entender, entre outros itens: quais as práticas têm sido mais utilizadas, que tipo 

de profissionais tem utilizado quais práticas, qual a experiência destes profissionais, quais 

métodos já existentes estão sendo mais utilizados, qual o tamanho dos projetos desenvolvidos 

por estes profissionais.  

 

Ao final é realizada uma análise macro dos dois questionários com a interpretação do autor sobre 

os dados levantados contextualizando uma possível abordagem sobre métricas para estimativas 

de esforço. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Gerenciamento de Processos de Negócio  

A ideia de gerenciar processos não é nova na administração das empresas, mas, o que se vive no 

momento atual é um incremento muito considerável na dinamicidade destes processos causado 

pela mudança constante dos cenários mercadológicos, sociais e culturais nos tempos atuais.  

 

Davenport (1994) define que processo é um conjunto estruturado e mensurável de atividades 

designadas para produzir um resultado específico para um cliente ou mercado particular. O 

gerenciamento dos processos permite às organizações aumentarem significativamente a 

produtividade e ao mesmo tempo diminuírem os ciclos de tempo para a criação e adaptação de 

um processo, porém, precisa de mudanças significativas nas práticas gerenciais e, 

principalmente, culturais das organizações.  

 

Cruz (2008a) define Business Process Management como o conjunto formado por metodologias e 

tecnologias cujo objetivo é possibilitar que processos de negócio integrem, lógica e 

cronologicamente, clientes, fornecedores, parceiros, influenciadores, funcionários e todo e 

qualquer elemento que com 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.  

 

As instituições públicas, privadas e o terceiro setor estão cada vez mais aderindo a este conceito 

e colocando em prática iniciativas para iniciarem o gerenciamento de processos em seus 

ambientes corporativos. 

 

2.2 Iniciativas Ligadas à Melhoria das Práticas em Gerenciamento de 

Processos de Negócio  

2.2.1 ABPMP – Associação de Profissionais de Gerenciamento de Processos 

de Negócio 

Observa-se na prática hoje de mercado, pelo menos no mercado nacional, que estas 

metodologias são, na verdade, praticadas por um pequeno número de profissionais. Existe uma 

grande massa de profissionais que estão atuando de modo não aderente às práticas adequadas 

para implantação de melhorias em processos de negócios em uma abordagem BPM. Por isso, 

nota-se o surgimento de comunidades de profissionais de processos tentando implantar a 
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“ordem” através de guias de conhecimento, certificações profissionais, listas de discussão, 

encontros e palestras. Muitas delas no sentido de orientar para a importância em selecionar muito 

bem os profissionais e ferramentas para lidar com de forma mais efetiva com a gestão de em 

processos de negócios. Uma destas iniciativas é a ABPMP (Association of Business Process 

Management Professionals), que é “uma organização profissional internacional e independente e 

sem fins lucrativos dedicada ao estudo avançado dos conceitos e práticas da gestão de processos 

de negócios” (ABPMP, 2010).  

 

A Associação hoje conta com capítulos difundidos nos Estados Unidos, América Latina (incluindo o 

Brasil), Europa, Ásia, África e Austrália. A ABPMP é considerada uma das mais respeitadas 

entidades sobre o tema BPM no mundo. 

 

2.3 Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) e Sistemas para 

Gerenciamento de Processos de Negócio (BPMS)  

Segundo Cruz (2008b), o gerenciamento de processos entra em cena para suportar uma série de 

decisões que são tomadas silenciosamente no dia a dia de qualquer empresa. Como alternativa 

prática para essa gestão, tem-se o BPMS (Business Process Management Systems/Suite – 

Sistemas para Gerenciamento de Processos de Negócio) que, de modo resumido, que é um 

software que possibilita a automatização da gestão por processos.  

 

As etapas da solução de Gerenciamento de Processos consistem em modelar, integrar, monitorar 

e otimizar. A modelagem se refere à definição e demonstração gráfica de todos os processos, 

subprocessos, atividades, procedimentos, tarefas, follow-ups (tratamento de exceções e 

tratamento de erros), regras de negócio, entre outros. A integração é a conexão (introspecção e 

interação com o sistema da empresa) entre os componentes do processo para troca de 

informações e tomada de decisão. Monitoramento remete à criação do controle dos tratamentos 

de exceções e tratamentos de erros, verificar o ciclo do processo em sua totalidade e efetuar o 

controle dos inputs do processo pelos seus agentes (recursos humanos). Por sua vez, a 

otimização é a macro atividade de melhoria constante que todo processo tem que possuir em 

direção ao ganho de eficiência e mitigação de riscos.  

 

2.4 Escritório de Processos de Negócio  

Para tratar de processos de modo organizado nas instituições, foi criado o termo Escritório de 

Processos, que define várias responsabilidades e papéis para tratar processos.  
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Segundo ABPMP (2009), algumas instituições criaram termos como Escritório de Gerenciamento 

de Processos de Negócio (BPMO – Business Process Management Office) ou Centro de Excelência 

em BPM (BPMCOE – Business Process Center of Excelence). 

 

Muitos BPMOs atuam de forma similar a escritório de gerenciamento de projetos (PMO – Project 

Management Office), identificando, consolidando e reportando a situação de vários projetos de 

processos de negócio ao longo da organização. Atribuições de BPMCOE incluem a definição de 

padrões, métodos e ferramentas comuns, treinamentos e educação em princípios e práticas de 

gerenciamento de processos de negócio, governança no desenho do processo geral e integração 

de processos de negócios corporativos. O BPMO e o BPMCOE desempenham um papel integral na 

priorização e alocação de recursos escassos aos projetos de processos de negócio, assim como o 

rastreamento e reportes de métricas de desempenho de processos para os respectivos donos de 

processos e executivos.  

 

2.5 Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO)  

Segundo PMI (2008), o escritório de gerenciamento de projetos é um corpo ou entidade 

organizacional à qual são atribuídas várias responsabilidades relacionadas ao gerenciamento 

centralizado e coordenado dos projetos sob seu domínio. As responsabilidades de um Escritório 

de Gerenciamento de Projetos (PMO – Projetct Management Office) podem variar desde fornecer 

funções de suporte ao gerenciamento de projetos até ser responsável pelo gerenciamento direto 

de um projeto. A principal função de um PMO é prover suporte aos gerentes de Projetos de 

diversas maneiras, que incluem, mas não se limitam a:  

 gerenciamento de recursos compartilhados entre todos os projetos administrados pelo 

PMO;  

 identificação e desenvolvimento de metodologia, melhores práticas e padrões de 

gerenciamento de projetos;  

 orientação, aconselhamento, treinamento e supervisão;  

 monitoramento da conformidade com as políticas, procedimentos e modelos padrões de 

gerenciamento de projetos por meio de auditorias do projeto;  

 desenvolvimento e gerenciamento de políticas, procedimentos, formulários e outras 

documentações compartilhadas do projeto (ativos de processos organizacionais) e  

 coordenação das comunicações entre projetos. 

 
Conforme nota-se, de acordo com o texto acima, a responsabilidade por padronizar, documentar 

e publicar as informações relativas a um processo para estimativa de esforço envolvendo projetos 
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BPMS pode ser atribuída ao PMO. Seguindo este princípio, sugere-se que o desenvolvimento e 

institucionalização deste processo seja alocado ao Escritório de Processos, assim como as demais 

atividades atribuídas ao PMO.  

 

2.6 Sucesso / Insucesso em Projetos  

Refletindo sobre Vargas (2003), pode-se definir o sucesso de um projeto através de resultados 

conformes com o planejamento obtidos nas vertentes do prazo, custo e da performance.  

Um grande problema de hoje é determinar se o projeto obteve sucesso ou fracasso pois,  

 

muitas vezes também é difícil distinguir o fracasso, fracasso parcial e sucesso de um 
determinado projeto. Isso implica que o que parece ser fracasso em um determinado ponto do 
projeto pode ser um sucesso sob outro ponto de vista, tornando ainda mais difícil a avaliação 

dos resultados do projeto (VARGAS, 2003, p10-24).  

 

Isso é causado devido a fatores que influenciam cada projeto, “a importância dos fatores de 

performance, tempo e custo é dada pela natureza do projeto, podendo se dar maior importância 

a um destes fatores devido a características do projeto ou ao objetivo do mesmo” (VARGAS, 

2003, p10-24).  

 

Segundo Kerzner (2002, p.40-45), “a melhor explicação do sucesso é aquela que o mensura em 

termos de fatores primários e secundários”, sendo “fatores primários: no prazo, dentro do 

orçamento; no nível desejado de qualidade” e “fatores secundários: aceitação pelo cliente; o 

cliente concorda com utilização de seu nome como referência”. Ainda segundo o autor, algumas 

empresas não apenas definem sucesso através de fatores críticos de sucesso (CSFs), que medem 

o resultado final, mas também através de indicadores de desempenho (KPIs), que medem a 

qualidade do processo utilizado para alcançar os resultados finais. Concorda com esta definição 

Vargas (2003), que também propõe a estimulação do sucesso através de aprimoramentos 

ambientais na organização e das habilidades dos funcionários de forma a favorecer o 

gerenciamento de projetos.  

 

Vargas (2003) explica que estes fatores geralmente não são alcançados por falhas decorrentes de 

obstáculos externos e/ou falhas gerenciais. Estas falhas podem ser evitadas ou minimizadas por 

um gerenciamento de riscos eficiente.  

 

Portanto observa-se nas referências que várias vezes o assunto planejamento de prazos é citado. 

E uma das atividades do planejamento de prazos é exatamente realizar uma estimativa de tempo 
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assertiva para a execução e implantação de todo um projeto. Este assunto direcionado 

especificamente a projetos envolvendo projetos BPMS.  

 

2.7 Algumas Metodologias ou Práticas Existentes para Estimativas de 

Esforço para Projetos  

Acredita-se na possibilidade de se utilizar, de maneira combinada, métodos já existentes e 

atributos específicos voltados a projetos BPMS no processo de estimativas de esforço. Segue-se 

algumas definições de alguns métodos e práticas potencialmente aplicáveis.  

 

2.7.1 Análise de Pontos de Função  

Análise de Pontos de Função foi desenvolvida por Allan J. Albrecht em meados dos anos 70. Era 

uma tentativa para (a) resolver as dificuldades associadas com as métricas de tamanho de 

software baseadas em número de linhas de código e para (b) apoiar o desenvolvimento um 

mecanismo para estimar esforço associado ao desenvolvimento de software. Do ponto de vista 

funcional, o sistema de métricas por ponto de função é independente de tecnologias. 

Independente da linguagem, método de desenvolvimento, ou plataforma de hardware utilizada, o 

número de pontos de função para um sistema irá permanecer constante. A única variável é a 

quantidade de esforço necessário para entregar um determinado número de pontos de função; 

Portanto, Analise de Pontos de Função pode ser utilizada para determinar onde uma ferramenta, 

um ambiente, uma linguagem é mais produtiva que outras comparando em uma organização ou 

entre outras organizações. Este é um ponto crítico e um dos grandes valores da Análise de Pontos 

de Função. A Análise de Pontos de Função provê um mecanismo para monitorar o desvio de 

escopo.  

 

Benefícios da Análise de Pontos de Função:  

 
 Pontos de Função pode ser usado para dimensionar aplicações de software com 

assertividade; 

 Pessoas diferentes podem contá-los em diferentes momentos, obtendo a mesma medida 

com uma razoável margem de erro; 

 Pontos de Função são facilmente entendidas por usuários não-técnicos. Isto auxilia 

comunicar a informação de dimensionamento para um usuário ou cliente.  

 
Exatamente por ser um método voltado para a visão funcional, o método traz consigo alguns 

pontos negativos, tais como: dubiedade, omissões e definições evasivas em algumas regras de 



77 
 

 

contagem. Isto ocorre devido à natureza subjetiva de uma funcionalidade do ponto de vista do 

usuário do software.  

 

Contudo, avalia-se que seja uma das melhores opções, senão a melhor, para ser utilizada em 

conjunto com outros métodos e procedimentos em um futuro aproach de estudos para se criar 

uma metodologia para estimativas de esforço em Projetos envolvendo BPMS.  

 

2.7.2 Estimativa Análoga  

Segundo PMI (2008), estimativa análoga trata-se de uma técnica que usa os valores de 

parâmetros como escopo, custo, orçamento e duração ou medidas de escala como tamanho, peso 

e complexidade de uma atividade anterior semelhante, como base para estimar o mesmo 

parâmetro ou medida para uma atividade futura.  

 

2.7.3 Opinião Especializada  

Opinião fornecida baseada em especialização numa área de aplicação, área de conhecimento, 

disciplina, indústria, entre outros. Adequada para a atividade que está sendo realizada. Essa 

especialização pode ser oferecida por qualquer grupo ou pessoa com formação, conhecimento, 

habilidade, experiência ou treinamento especializado. 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

Para alcançar os objetivos traçados para este trabalho, inicialmente elaborou-se um questionário 

com 8 (oito) questões abertas referentes ao tema estimativa de esforço de software, conforme 

Apêndice A – Questionário inicial de levantamento de práticas de estimativas de esforços em 

Projetos BPMS. 

 

O objetivo deste questionário aberto foi reunir um conjunto de informações referentes às práticas 

sobre estimativas de esforço junto aos profissionais entrevistados e entender se já utilizam algum 

método padronizado e documentado para tais práticas. O primeiro questionário serviu como base 

para definir a abrangência e as opções de respostas para o segundo questionário.  

 

Uma cópia deste questionário foi enviada, via e-mail, para 8 (oito) profissionais consultores 

seniores em Projetos BPMS.  
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Posteriormente elaborou-se o segundo questionário, com 11 (onze) questões abertas, conforme 

Apêndice B – Questionário para levantamento das práticas de estimativas de esforços em 

projetos BPMS.  

 

O objetivo do segundo questionário é possibilitar um cruzamento de informações que forneça 

subsídios para entender, entre outros itens: quais as práticas têm sido mais utilizadas, que tipo 

de profissionais tem utilizado quais práticas, qual a experiência destes profissionais, quais 

métodos já existentes estão sendo mais utilizados, qual o tamanho dos projetos desenvolvidos 

por estes profissionais, qual o porte da organização onde este profissional atua.  

 

Utilizou-se a ferramenta online EncuestaFacil (EncuestaFacil, 2010) para edição, publicação e 

acompanhamento das respostas e análise inicial dos resultados. Este questionário ficou disponível 

durante 15 (quinze) dias para recebimento de respostas. Foi enviado um e-mail com o link para 

resposta à pesquisa para o fórum de discussão BPM_FORUM, ABPMP_FORUM, TWITTER ABPMP, 

para colegas de trabalho, colegas do curso e especialização em Gestão Estratégica de Processos 

de Negócio no IEC PUC Minas. 

 

3.1 Análise de Resultados  

Como exposto na seção Metodologia, disponibilizou-se dois questionários com o objetivo de 

levantar informações sobre as práticas de empresas/instituições sobre as práticas de estimativas 

de esforço para projetos BPMS. Portanto, após a conclusão deste levantamento com as respostas 

do questionário fechado, pode-se passar às análises dos resultados conforme apresenta-se a 

seguir.  

 

Para o questionário aberto, far-se-á uma análise do ponto de vista do autor deste trabalho, pois 

tratam-se de questões abertas sobre as quais 5 (cinco) consultores de grande experiência no 

mercado nacional deixaram seu ponto de vista e embasou as questões do segundo questionário, 

este último com questões fechadas.  

 

3.1.1 Questionário Aberto  

3.1.1.1 Resultados  

A primeira questão trata do tema: “Quais as práticas ou metodologias sua empresa adota para 

estimar esforço para Projetos de Consultoria para Melhoria de Processo de Negócio?”. Foram 
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obtidas respostas como: análise por analogia, julgamento por especialistas, análise de pontos de 

função e metodologia própria. 

 

Para a segunda questão: “Desde quando estas práticas são adotadas?”, obtiveram-se respostas 

com diferentes níveis de experiência nestas práticas: 4 anos, 2 anos, 5 anos, 3 anos.  

Em relação à terceira questão: “Estas práticas são padronizadas e existe documentação na 

empresa?”, a maioria dos entrevistados respondeu que não existe padronização e muito pouca 

documentação.  

 

Para a quarta questão: “Você consegue mensurar benefícios na utilização destas práticas?”, as 

respostas sempre foram positivas e a maioria comentando ganhos em assertividade no volume de 

horas previstas x realizadas e na reutilização das métricas em outros projetos (analogia).  

A quinta questão “Você ou sua empresa adotam alguma ferramenta BPMS para automação de 

processos? Qual?”, foi na maioria das vezes respondida de forma negativa, pois consultores 

trabalham mais com modelagem do que com automação. Para as respostas positivas, obteve-se 

o Intalio BPMS e o Aura Portal como ferramentas BPMS.  

 

Na sexta questão “Quais as práticas você ou sua empresa adota para estimar esforço para 

Projetos de Automação de Processos de Negócios utilizando BPMS?”, as respostas sempre foram 

idênticas ou muito semelhantes às da primeira questão. Neste ponto, esperava-se que as 

respostas divergissem bastante, mas não foi o que ocorreu, talvez pela dificuldade de se ter uma 

visão distinta de planejamento de projetos de consultoria e projetos de BPMS, em que as 

variáveis a serem consideradas são um pouco distintas, como pode-se observar no tópico relativo 

a itens direcionadores relevantes para estimativas de projetos BPMS, deste trabalho.  

 

Para a sétima questão “Você monitora o esforço previsto x realizado destes Projetos? Como?”, a 

maioria das respostas foi positiva e o monitoramento foi realizado semanalmente ou 

quinzenalmente pelos entrevistados.  

Para a oitava questão “No caso de insucesso, qual tem sido a causa do mais frequente do não 

cumprimento de prazos para projetos de Consultoria de Processos? E para projetos de Automação 

de Processos com BPMS?”, observam-se diferentes respostas, tais como: indisponibilidade do 

cliente para atender reuniões, falta de controle na mudança de requisitos. 

 

3.1.1.2 Análise dos Questionários Abertos  

Em resumo, os seguintes itens foram os resultados da pesquisa aberta:  
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 a maioria dos consultores utiliza algum método, mesmo que não documentado 

formalmente para estimar o tamanho do Projeto BPMS;  

 apenas um consultor detém um método formal para tratativa de Projetos BPMS, que foi 

desenvolvido por ele próprio.  

O questionário aberto contribuiu bastante para que fossem definidas as questões para o 

questionário fechado, pois cercou as principais possibilidades de respostas para as perguntas do 

questionário. 

 

3.1.2 Questionário Fechado  

Após apurados os dados resultantes dos dois questionários enviados, obteve-se os seguintes 

resultados:  

Tópico: Identificação do Perfil Organizacional 

 

Figura 1: Gráfico Tipo da Organização 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 
Tabela1: Tipo da Organização 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Aqui pode-se observar que a maioria absoluta dos entrevistados pertencem à iniciativa privada, 

mas considera-se que este fato está diretamente relacionado ao tipo de divulgação realizado para 

a pesquisa, que foi basicamente em fóruns de discussão. Sabe-se que existem muitos órgãos do 
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governo hoje em dia que estão atendendo aos requisitos por uma melhor Gestão dos seus 

processos internos devido às exigências como a Lei de Responsabilidade Fiscal e Portal da 

Transparência Pública, fazendo com que estes órgãos públicos invistam em iniciativas de projetos 

de consultoria de processos e automação de processos visando melhor eficiência de seus 

processos.  

 

Figura 2: Gráfico Categoria Econômica da Organização 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Tabela 2: Categoria Econômica da Organização 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Neste item, nota-se um certo equilíbrio entre o porte das empresas onde atuam os entrevistados, 

tem-se um maior número de profissionais trabalhando em grandes corporações e médias 

corporações. Isso nos indica, pelo menos no escopo desta pesquisa, que as médias e grandes 

corporações têm tido demandas por projetos envolvendo BPMS. Nos dados a seguir, pode-se 

avaliar melhor como tem sido a performance destas empresas em seus processos de estimativas. 
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Figura 3: Gráfico Negócio da Organização 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Tabela 3: Negócio da Organização 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Neste questionamento tem-se o delineamento do perfil das empresas dos respondentes em que a 

grande maioria é composta por profissionais atuantes em empresas cuja atividade fim é 

consultoria e/ou tecnologias da informação. Isso indica que as respostas quanto ao processo de 

estimativas devam ser bem qualificadas, pois estas empresas devem demonstrar qualidade em 

seus processos para com os clientes que recebem projetos de processos e/ou software. 
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Tópico: Identificação do Perfil Profissional  

 
Figura 4: Gráfico da situação funcional na Organização 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 

 

Tabela 4: Situação funcional na Organização  

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Observa-se o maior volume de entrevistados que atuam como Analistas de Processos ou ligados 

às tecnologias. Ou seja, teoricamente, pessoas que estão envolvidas diretamente com as 

atividades inerentes aos projetos. Isso é um indicador de que as respostas tendem a ser 

fidedignas com a prática dos entrevistados, o que é muito bom para este trabalho. 
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Figura 5: Gráfico Nível de Experiência Profissional 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 
Tabela 5: Nível de Experiência Profissional 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Verifica-se nestas respostas o nível de experiência dos entrevistados. Predomina o total de 

profissionais que têm até 6 anos de experiência na área, mas existe também um número razoável 

de profissionais entre 6 e 10 anos e com mais de 10 anos de experiência. Este é um bom 

número, pois, provavelmente trata-se de profissionais que já passaram por muito projetos e que 

podem contribuir com este levantamento de maneira muito positiva. Estes profissionais 

provavelmente já trabalharam em diferentes empresas / instituições e têm visões diversificadas 

em relação ás práticas de projetos e de estimar esforço em projetos, e isso é bastante 

interessante.  
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Tópico: Identificação do Perfil de Projetos 

 
Figura 6: Gráfico Duração dos Projetos 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Tabela 6: Nível de Experiência Profissional 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Interessante identificar nesta resposta que o grande volume de projetos é de até 1.000 horas de 

trabalho, em que se considerou, para fins deste trabalho, que esses seriam denominados projetos 

de pequeno porte. Isto é interessante pois sabe-se historicamente que projetos de menor porte 

tendem a ter menor número de problemas durante sua execução. Porém, eles existem, e nesta 

pesquisa já foi identificado pelo menos que, sobre a assertividade nas estimativas, a média de 

acerto está entre 50 a 70%, havendo aí uma grande faixa de melhoria. Mas os outros dois perfis 

de projetos desta questão totalizam 40% das respostas e tem-se aqui um território fértil para 

exploração da melhoria dos processos de estimativa de esforços, o que resultaria possivelmente 

em um aumento da taxa de assertividade das previsões de esforço.  
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Figura 7: Gráfico Ciclo de Vida dos Projetos 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

  
Tabela 7: Duração dos Projetos 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Este questionamento voltado a entender o perfil de projetos executados nas empresas / 

instituições teve um número muito distribuído de respostas, demonstrando que é muito variável o 

tipo de demanda existente quando se fala de consultoria de otimização de processos. O objetivo 

deste trabalho é analisar práticas de estimativas para projetos com automação BPMS. Devido a 

este fato, esperava-se uma maior aglutinação de respostas no item “Projetos com ciclo BPM 

completo”. Porém, foi exatamente esta a menor faixa do gráfico de respostas observadas acima. 

Este indicador poderia ser melhor se tivesse sido alcançado um número maior de participantes 

neste tipo de demanda de projeto, pois as métricas a serem avaliadas para estimativas em 
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projetos de consultoria de processos diferem das utilizadas para projetos que envolvem também 

a automação dos mesmos. 

 
Figura 8: Gráfico Nível de Assertividade em Estimativas 

Fonte: Dados da Pesquisa  
 

 
Tabela 8: Duração dos Projetos 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 
 

Foi obtido neste questionamento um valioso retorno sobre a situação das práticas de estimativas 

nas empresas / instituições onde atuam os profissionais. Dentro do escopo desta pesquisa, 21% 

dos entrevistados disseram não conseguir avaliar o percentual de sucesso em suas estimativas – 

isto pode ser devido ao fato de não medirem estas informações ou simplesmente ao fato de não 

terem os dados em mãos no momento da resposta a este questionário. De qualquer forma, é um 

número considerável. Depois tem-se um pequeno número indicando que tem um índice de 

assertividade de até 50% em suas estimativas, este número é, de certa forma, ruim, pois gera-se 

com isto conflito com clientes e parceiros ao longo da execução de um projeto.  

 

As próximas duas faixas – entre 50 e 70% e entre 70 e 90% - ocupam mais da metade das 

respostas desta questão, indicativo de que podem estar associadas aos profissionais que utilizam 
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alguma técnica, mesmo que individualizada, para estimar esforços em projetos. A hipótese é de 

que a faixa maior, apenas 10% das respostas, representa os profissionais que utilizam algum 

método de estimativa repetível e rastreável em que é possível criar uma base histórica de esforço 

para projetos e, com isto, gera-se uma maior assertividade nas estimativas. São estes indícios 

que representam as justificativas para se apostar na melhoria do processo de estimativas de 

esforço nas empresas / instituições. 

Tópico: Questionamentos sobre práticas de Estimativas 
 

 
Figura 9: Gráfico Métodos para Estimativas 

Fonte: Dados da Pesquisa  

 

 
Tabela 9: Método para Estimativas 

Fonte: Dados da Pesquisa  
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Estas respostas vão ao encontro da análise realizada na questão anterior, pois observou-se 

anteriormente que o fato do maior sucesso na assertividade de projetos poderia estar ligado à 

utilização de métodos padronizados e documentados nos processos de estimativas. Observa-se 

que os 10% dos melhores resultados da questão anterior podem estar relacionados com os 12% 

que responderam a esta questão indicando utilizar algum método documentado e padronizado 

para estimativas de esforço.  

 

As outras duas respostas coincidentemente estão semelhantes às respostas da questão anterior, 

em que houve um equilíbrio nas estimativas entre 50 a 70% corretas e 70 e 90% corretas. Para 

finalizar esta análise, o alto índice de profissionais que disseram não utilizar método ou guias 

para estimativa de esforço - 35% - ficou semelhante ao índice de menor assertividade ou das 

pessoas que não conseguem avaliar este índice dentro de sua empresa / instituição – equivale a 

29%. 

 
Figura 10: Gráfico Aderência de Padrões / Modelos 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 
Tabela 10: Nível de Experiência Profissional  

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A maioria das respostas para este questionamento ficou concentrada na opção não aplicável, que 

justamente vem a estar relacionada às duas questões anteriores em que os resultados 
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relacionados à baixa assertividade ou ausência de medição do processo de estimativas se fez 

mais presente. Nota-se também que os modelos empíricos – com base em analogias, análise de 

especialistas – estão sendo utilizados quase na mesma proporção do método de análise de pontos 

de função. Supõe-se inclusive que podem estar sendo utilizadas ambas as práticas. 

 
Figura 11: Gráfico Opinião dos Entrevistados 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 
Tabela 11: Opinião dos Entrevistados 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Observa-se neste último questionamento que a grande maioria dos entrevistados acredita que a 

melhoria do processo de estimativas pode ser alcançada através de uma abordagem padronizada 

e documentada. Em consequência deste fato, seria possível melhorar a qualidade dos 

cronogramas, planejamento e execução dos projetos envolvendo BPMS. Muito interessante 

observar a conscientização dos entrevistados: isso pode ser creditado à alta influência existente 

atualmente de modelos como MPS.BR / CMMI e outros que difundem a importância de implantar 

e seguir processos padronizados, documentados e institucionalizados na área de tecnologias da 

informação.  
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Houve um respondente que relatou não apostar no uso de métodos padronizados para melhoria 

das estimativas, devido ao fato desta prática não garantir a qualidade do processo simplesmente 

por aplicar padrões. Não é inválida esta hipótese, mas analisando-se historicamente processos 

que obtiveram sucesso, observa-se sempre que os mesmos são sempre definidos em padrões, 

documentados e institucionalizados nas organizações. 

 

3.1.3 Análise Geral dos Questionários  

 
Realizado então todo o processo de publicação e análise de respostas destes questionários, 

chega-se às seguintes conclusões, relatadas a seguir.  

 

O processo de estimativa de esforço tem sido praticado, pela maioria dos profissionais 

pesquisados, de maneira individualizada sem troca de experiências e sem uma documentação 

formal que defina quais métricas, abrangência contexto, entre outros itens, para boas práticas de 

estimativas.  

 

O nível de sucesso na assertividade das estimativas ficou na faixa dos 50 a 70% em relação ao 

total de projetos empreendidos pelos profissionais entrevistados. Isto demonstra que há uma 

importante faixa de projetos que estão sendo estimados com baixa acuracidade considerando-se 

um padrão de 80/20 entre sucesso / insucesso nestes processos, pensando em uma análise de 

Pareto, por exemplo. Portanto, tem-se aqui um indicador importante, dentro do escopo desta 

pesquisa e do tamanho da amostra, que é necessário um método eficiente para padronizar a 

contagem de esforço para projetos envolvendo BPMS.  

 

Para finalizar, a maioria absoluta dos entrevistados - 91% - concorda com os que existem 

benefícios potenciais ao se trabalhar com métodos padronizados para estimativa de esforço. Não 

obstante, um exemplo disto é o método de Análise de Pontos de Função, que trouxe grandes 

benefícios para a melhoria da assertividade em projetos de software.  

 

Dentro deste trabalho conclui-se, portanto, que é justificável mover esforços para estabelecer um 

método padronizado para o processo de estimativa de esforços de projetos envolvendo BPMS, 

podendo este método ser baseado, por exemplo, em um guia onde se indica a utilização de boas 

técnicas já existentes e que se utilize alguma outra nova metodologia para os diversos outros 

fatores inerentes aos projetos BPMS.  
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3.2 Itens Direcionadores Relevantes para Estimativas de Esforço em 

BPMS  

Segundo Cruz (2008a), pode-se considerar fatores como: número de atividades, número de 

participantes do processo, níveis de detalhamento e maturidade dos processos para se chegar 

medidas de complexidade e, assim derivar estimativas de esforço. Com base nestas informações 

e contribuições de colegas da área de processos, o autor deste trabalho apresenta abaixo uma 

compilação de algumas métricas direcionadoras para derivação de estimativas de esforço.  

Número de Iterações do Projeto  

Número de entregas do projeto a ser executado.  

Número de Unidades Organizacionais  

Número de unidades onde está previsto levantamento e implantação do Projeto.  

Número de Processos  

Número de Processos previstos para o Projeto.  

Número de Atividades Interativas do Processo  

Número de atividades interativas previstas para determinado processo. Atividades interativas são 

todas aquelas em que existem ações humanas no processo, seja interagindo com uma tela do 

sistema BPMS ou realizando alguma ação manual. Geralmente este item serve como um guia 

para o gerenciamento de requisitos dentro do projeto, pois este item está diretamente 

relacionado com quaisquer alterações mais bruscas no escopo de projetos envolvendo BPMS.  

Número de Atividades Automáticas do Processo  

Número de atividades automáticas previstas para determinado processo. Atividades automáticas 

(ou automatizadas) são todas aquelas onde existem interações sistêmicas no processo que 

represente uma integração, seja integração com outros sistemas ou rotinas a serem executadas. 

Exemplos: integrações com sistemas diferentes, disparo de alertas, notificações via e-mail, 

sensores para monitoramentos.  

Número de Regras de Negócio Customizáveis pelo Usuário do Processo 

Número de regras de negócio para determinado processo que devido à alta dinamicidade devem 

ser customizáveis pelo Usuário. Entende-se como Business Rules parametrizáveis na ferramenta 

de BPMS.  

Número de Integrações  

Número de integrações previstas com outros sistemas. As integrações serão divididas conforme 

complexidade: simples, média, complexa. Existe definição para cada uma destas complexidades 

no material que se utiliza na empresa.  
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Número de Atributos / Métricas / Indicadores  

Número de atributos, métricas e indicadores para os painéis de monitoramento. Conta-se um 

atributo / métrica / indicador para cada informação que será colocada no painel de 

monitoramento.  

Número de Dimensões de Análise  

Número de dimensões de análise para os painéis de monitoramento para determinado Processo. 

Utiliza-se como analogia à metodologia de BI – Business Intelligence - para definição de 

dimensão de análise. As dimensões são utilizadas com quebras de visão e filtros de relatórios. Os 

atributos da dimensão são contados também nos atributos / métricas / indicadores. 

Número de Painéis de Monitoramento  

Número de painéis de monitoramento dos processos. Os painéis são categorizados conforme 

complexidade: simples, média, complexo. Existe definição para cada uma destas complexidades 

no material que se utiliza na empresa.  

Número de Simulações  

Um número de cenários de simulação categorizados como: simples, médio, complexo. Existe 

definição para cada uma destas complexidades no material que se utiliza na empresa.  

 

 

Quadro 1: Métricas utilizadas 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

4. CONCLUSÃO 

Considera-se atingido o objetivo deste trabalho, dentro do escopo e da amostra de participantes 

dos questionários elaborados, na medida em que se delinearam as práticas e métodos mais 

utilizados para realização de estimativas de esforço em projetos BPMS. Mesmo o presente 

trabalho sendo realizado sob um universo consideravelmente pequeno de entrevistados, ficou 



94 
 

 

evidenciado pelas respostas o bom nível dos profissionais que responderam ao mesmo. Isso 

indica uma qualidade muito interessante como subsídio para a análise de resultados.  

 

Dessa forma, pode-se indicar a seguinte conclusão principal a respeito do tema tratado: a maioria 

dos profissionais envolvidos em projetos BPMS vem realizando estimativas de esforço utilizando-

se de práticas individuais ou através de documentação resumida para auxílio no processo, tais 

como guias, checklists, formulários. Indicou-se a necessidade, conforme análises sobre as 

respostas aos questionários, de uma padronização e documentação de um método mais eficiente 

para realização destas estimativas, um ponto importante notado na pesquisa foram os 

percentuais de assertividade neste processo, não muito animadores.  

 

Novos questionários, mais abrangentes, lançados dentro da comunidade BPM no Brasil e até no 

exterior podem ser muito úteis para diagnosticar com maior nível de profundidade a real situação 

destas práticas e propor então um conjunto de iniciativas para padronizar e documentar um ou 

mais de um método para realizar estimativas de esforço para projetos BPMS, com mais 

acuracidade e previsibilidade. Estas podem ser semelhantes e, por que não, em conjunto com 

entidades como a ABPMP ou PMI, por exemplo. Sugere-se futuros passos a serem dados no 

tópico a seguir. 

 

5. TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS FUTURAS  

Ao analisar tendências para o assunto abordado neste trabalho, tem-se a demanda cada vez mais 

crescente por projetos de consultoria de processos e por consequência automatização dos 

mesmos com ou sem ferramental BPMS.  

 

Por este fato, que é comprovado por inúmeras pesquisas do Gartner (Gartner, 2010) e Forrester 

(Forrester, 2010), por exemplo, é possível pressupor que o assunto abordado neste trabalho 

tenha grande discussão nos próximos anos. Espera-se que brevemente existam iniciativas em se 

pensar e divulgar métodos e boas práticas para estimar esforço para projetos que envolvam 

consultoria de processos e automação de processos com o uso de BPMS.  

Especificamente sobre este trabalho, existe a ideia de continuidade com o objetivo de eleger 

possíveis modelos já existentes, assim como propor novas práticas e colher o retorno sobre as 

mesmas dos colegas do mercado. O objetivo seria propor um estudo inicial para um modelo de 

estimativa de esforço focado tanto em projetos de consultoria de processos quanto em projetos 

de automação de projetos com BPMS. A presente pesquisa conseguiu verificar que é justificável 

tal esforço. 
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APÊNDICE A  
 
A.1 – Questionário inicial de levantamento de práticas de estimativas em projetos BPMS  

 
Este questionário será utilizado inicialmente para análise e entendimento para formulação de um 

segundo questionário mais amplo e completo em segundo momento.  

 

Profa. Orientadora: Ana Catarina Lima Silva  

Aluno: Rondinelli S. Carvalho  
Data: 16/05/2010  
 

Por favor, responda as questões abaixo com as informações que julgar pertinentes e possíveis de 

serem relatadas.  

 

1) Quais as práticas ou metodologias sua empresa adota para estimar esforço para Projetos de 

Consultoria para Melhoria de Processo de Negócios?  

 

2) Desde quando estas práticas são adotadas?  

 

3) Estas práticas são padronizadas e existe documentação na empresa?  

 

4) Você consegue mensurar benefícios na utilização destas práticas?  

 

5) Você ou sua empresa adotam alguma ferramenta BPMS para automação de processos? Qual?  

 

6) Quais as práticas você ou sua empresa adota para estimar esforço para Projetos de Automação 

de Processos de Negócios utilizando BPMS?  

 

7) Você monitora o esforço previsto x realizado destes Projetos? Como?  

 

8) No caso de insucesso, qual tem sido a causa do mais frequente do não cumprimento de prazos 

para projetos de Consultoria de Processos? E para projetos de Automação de Processos com 

BPMS?  
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APÊNDICE B  
 
B.1 Questionário para levantamento das práticas de estimativas de esforços em Projetos BPMS  

 

Este questionário objetiva identificar quais são as práticas mais utilizadas para elaboração de 

estimativas de esforço em projetos envolvendo BPMS. Ele é composto de 3 (três) seções: (i) 

identificação do perfil da organização, (ii) identificação do perfil do profissional, (iii) identificação 

do perfil dos projetos da organização e (iv) identificação das práticas de estimativas. Foi 

disponibilizado para preenchimento via Internet, no endereço 

http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=744012 no período de 07/06/2010 a 

20/06/2010. 

 

Figura B 1: Questionário sobre práticas de estimativas, página 1  
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura B 2: Questionário sobre práticas de estimativas, página 2  
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura B 3: Questionário sobre práticas de estimativas, página 3  
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura B 4: Questionário sobre práticas de estimativas, página 4  
Fonte: Elaborado pelo autor 
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SOBRE A PUC MASTER 
A PUC Master, unidade do IEC PUC Minas, oferece cursos Masters e programas de 

desenvolvimento profissional (PDP) nas áreas de artes, comunicação, design, direito, 

economia criativa, engenharia e arquitetura, gestão, informática e tecnologia, meio 

ambiente, moda, psicologia e turismo. 

Inovação, conhecimento e transformação constituem os pilares da PUC Master, que 

oferece formação inter e transdisciplinar, foco no saber ser, agir e viver juntos, 

conhecimento de ponta, cursos customizados, interface com parceiros e comunidade 

acadêmica, geração de conteúdo, uso intensivo de tecnologias digitais e ênfase em 

atividades de extensão. 

 

/pucmaster 

 

Puc Master

https://www.facebook.com/pucmaster
https://www.linkedin.com/company/puc-master
https://www.facebook.com/pucmaster
https://www.linkedin.com/company/puc-master
https://www.facebook.com/pucmaster
https://www.linkedin.com/company/puc-master
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