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RESUMO 

 

 

 O presente estudo trata de como o BPM pode contribuir para o processo de exportação de 

equipamentos de exploração de petróleo de uma empresa do setor petroquímico através da 

análise de falhas, identificação de causas-raízes e proposição de melhorias. A análise do 

processo e a identificação de causas raízes se faz utilizando a modelagem de processos com a 

notação BPMN e a Árvore de Realidade Atual (ARA) da teoria das restrições (TOC). Primeiro 

é realizada uma revisão bibliográfica do BPM e da modelagem de processos a partir da qual foi 

possível definir os objetivos do presente trabalho. A partir da definição dos objetivos, 

prossegue-se com a revisão bibliográfica da Teoria das Restrições, da Árvore da Realidade 

Atual e de duas das ferramentas da qualidade: Histograma e Diagrama de Pareto. Após estudada 

a informação teórica dos conceitos citados, segue-se com o estudo na célula de exportação da 

organização. O histograma fornece a verificação da existência e gravidade do problema através 

da análise de frequência de ordens de exportação atrasadas. A modelagem em BPMN permite 

documentar os processos a partir do levantamento de informações e criação de modelos que 

auxiliam a visualização de problemas no fluxo de atividades. Durante o levantamento de 

informações, também são obtidos os problemas percebidos pelos colaboradores na execução de 

suas atividades. Os problemas identificados durante a modelagem e relatados pelos 

colaboradores permitem a criação da ARA para obtenção das causas-raízes das falhas do 

processo de exportação. Por fim, conclui-se o trabalho propondo melhorias para o processo com 

o objetivo de eliminar as causas-raízes e garantir que práticas de melhoria contínua sejam 

seguidas, além de responder à questão da pesquisa e atingir os objetivos do estudo. 

 

Palavras-chave: Modelagem de processo, Árvore da Realidade Atual, BPM, BPMN, Melhoria 

contínua, Identificação de problemas, Exportação.  



 

 

ABSTRACT 

 

 

 The work consists in studying how BPM can contribute to the export process of oil 

exploration equipment of a petrochemical company through failure analysis, root-cause 

identification and improvement propositions. The business process modeling notation BPMN 

and the Current Reality Tree (CRT) of the Theory of Constraints (TOC) are used to analyze the 

process and identify root-causes. Firstly, a literature review of BPM and process modeling was 

done, which made it possible to define the objectives of this work. From the definition of the 

objectives, the literature review of the Theory of Constraints, the Tree of Current Reality and 

two of the quality tools: Pareto Diagram and Histogram was made. After studying the 

theoretical information of the mentioned concepts, the study resumes in the organization's 

export cell. The histogram provides verification of the existence and severity of the problem by 

analyzing the frequency of delayed export orders. BPMN modeling allows documenting 

processes from information gathering and modeling to help visualize problems in the flow of 

activities. During the data gathering, the problems perceived by employees in the execution of 

their activities are also obtained. The problems identified during the modeling and reported by 

the collaborators allow the creation of the CRT to obtain the failure root-causes of the export 

process. Finally, this work concludes by proposing improvements to the process having, as 

main objectives, the elimination of the root causes and the guarantee that continuous 

improvement practices are followed, besides answering the research question and reaching the 

objectives of the study. 

 

Keywords: Process Modeling, Current Reality Tree, BPM, BPMN, Continuous Improvement, 

Problem Identification, Export.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Contextualização 

 

Recentemente, a crise do setor brasileiro de exploração de petróleo fez com que diversas 

empresas do setor petroquímico enfrentassem problemas devido à queda no número de serviços 

prestados. Dentre os fatores responsáveis por este cenário, encontra-se a saúde econômica da 

Petrobrás, que levou à redução dos investimentos em perfuração de poços e exploração de 

petróleo ao longo da Bacia de Campos por parte da estatal. 

Dentre as alternativas encontradas pelas organizações como saída para a desaceleração 

do setor está a exportação. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (2017), o setor de 

exportação tem se tornado cada vez mais forte e importante para a indústria brasileira nos 

últimos anos. Dados divulgados pela CNI (2017) em seu relatório de coeficientes de abertura 

comercial revelam que, entre os anos de 2015 e 2016, houve uma queda nos coeficientes de 

importação e um aumento nos de exportação. Neste cenário, a incorporação de metodologias 

de gestão aos processos de exportação pode contribuir para que a organização ofereça a 

qualidade exigida pelo mercado, atendendo aos prazos exigidos e garantindo a incolumidade 

do negócio. 

Para garantir a rentabilidade do comércio exterior neste setor, o governo oferece 

incentivos fiscais para que as organizações possam importar e exportar bens, desde que estejam 

de acordo com uma série de exigências. Estes benefícios —intitulados regimes aduaneiros 

especiais— permitem que empresas importem e exportem ativos com suspensão ou isenção de 

tributos, ao contrário de como é feito com bens de consumo. Em contrapartida, o regime 

especial vigente pode ser suspenso nos casos em que forem constatados descumprimentos ou 

fraudes pela receita federal, estando o beneficiário sujeito ao pagamento dos tributos antes 

suspensos ou isentos, juros e multa, além de investigações sobre bens preteritamente exportados 

e importados (RFB, 2017). Em algumas empresas, como no caso da qual este projeto será 

realizado, a suspensão de incentivos fiscais inviabilizaria a prestação de serviços, devido aos 

custos que seriam incorridos da perda do benefício. 

Devido ao fato de nem todos os equipamentos utilizados pela organização estudada para 

a prestação de serviços estarem disponíveis para compra no Brasil e da base onde se localiza o 

objeto de estudo não fabricar grande parte dos equipamentos utilizados para a prestação de 
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serviços, é necessário importar alguns deles ou suas peças para montagem no país, tornando 

extremamente vantajoso para a empresa fruir dos incentivos ficais. Por outro lado, em função 

da desaceleração e da decorrente falta de demanda, os equipamentos importados precisam ser 

novamente exportados de forma que os custos sejam minimizados para garantir competitividade 

à organização. O Quadro 1 a seguir apresenta os impostos aos quais os regimes de importação 

e exportação são isentos sob regimes especiais e os de recolhimento obrigatório, independente 

do regime. 

 

Quadro 1 – Impostos incidentes sobre importação e exportação 

Sigla Título Exportação Importação 

II Imposto de importação Isento Isento 

IPI Imposto sobre produtos industrializados Isento Isento 

PIS Programas de integração social Isento Isento 

COFINS 
Contribuição para financiamento da seguridade 

social 
Isento Isento 

AFRMM 
Adicional ao frete para renovação da marinha 

mercante 
Isento Isento 

ICMS 
Imposto sobre circulação de mercadorias e 

serviços 
Isento Obrigatório 

ISS Imposto sobre serviços Isento Obrigatório 

Simples Nacional - Obrigatório Isento 

IE Imposto de exportação Obrigatório Isento 

Fonte: Adaptado de RFB (2017). 

 

Com base nisso, destaca-se o esforço constante dos exportadores em manter tais 

benefícios através da análise documental minuciosa no momento da exportação. Esta análise se 

traduz em diversos subprocessos de verificação documental com alto fluxo de informações, 

exigindo boa comunicação entre colaboradores, agentes de carga, despachantes e clientes. 

Devido ao fato de a organização estudada não possuir a exportação como atividade fim, 

o departamento de exportação desempenha função de suporte a outros setores, exportando bens 

que estas áreas desejem vender. Após a realização de um serviço, caso um equipamento fique 

ocioso, o departamento responsável pelo equipamento pode optar por vende-lo ou, caso o 

período de utilização do produto tenha alcançado o limite permitido pela Receita Federal, 

reexportá-lo. Desta forma, o faturamento proveniente das vendas, em muitos casos, não é 

atribuído diretamente ao setor de exportação, mas ao setor responsável pela venda. Portanto, 

em uma análise gerencial, o setor de exportação contabiliza mais custos do que receitas para a 
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organização. Devido a isto, grande parte dos esforços da célula de exportação voltam-se à 

redução de custos através da redução dos períodos de armazenagem nos terminais de 

exportação. 

Os custos de armazenagem nos terminais de exportação contratados pela empresa em 

questão são calculados como uma porcentagem do valor aduaneiro, que é acumulada a cada 

período em que a carga permanece no terminal aguardando pelo embarque, sendo períodos de 

dois dias em terminais aéreos e períodos de sete dias em terminais marítimos. Assim, ao 

exportar, a organização arcará minimamente com os custos de um período de armazenamento, 

enquanto o não pagamento de outros períodos dependerá da capacidade da empresa de lidar 

com quaisquer questões burocráticas pendentes para o desembaraço da carga. 

Neste contexto, este projeto buscará, dentro da área de gestão da produção, aplicar os 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso de engenharia de produção para avaliar o processo 

de exportação de uma empresa do setor petrolífero situada em Macaé sob a ótica do BPM 

(Business Process Management) e compreender de que forma a gestão por processos pode 

contribuir para reduzir o ciclo de vida do processo. 

 

1.2. Problema 

 

Nos processos de exportação, o gerenciamento costuma ser feito de forma eficaz. Isto 

é, os bens são exportados e alcançam os destinos definidos em segurança, cumprindo de forma 

satisfatória às exigências do comprador. Entretanto, no que tange à eficiência, por vezes 

manifestam-se atrasos nos subprocessos, comprometendo a credibilidade do exportador quanto 

aos prazos de entrega previamente acordados. 

No caso estudado, a ausência do efetivo gerenciamento de processos aliado a uma 

metodologia de melhoria contínua ou de análise e tratamento de falhas culminou na adoção de 

um sistema de “tentativa e erro” que não executa todas as etapas do ciclo PDCA (Plan, Do, 

Check, Act). As falhas de cada exportação são tratadas isoladamente após sua ocorrência para 

garantir o desembaraço da carga, mas devido ao grande volume de bens exportados, não há 

tratamento e levantamento de causas-raízes, o que aumenta a chance de que as falhas se repitam 

e resulta nos constantes atrasos em diversas etapas do processo. 

No modelo atual de gestão, grande parte das falhas está relacionada às inconsistências 

das informações declaradas à Receita Federal Brasileira (RFB), gerando divergências entre o 

que foi declarado e a situação real dos bens, além de contestações durante a conferência 

aduaneira. Tais inconsistências advém da falta de interação entre os processos dos diferentes 
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setores envolvidos e o consequente fluxo de informação ineficiente. A principal consequência 

disto é o embargo das cargas no momento de embarque com finalidade de tratar as 

inconsistências documentais e emissão da documentação correta para novo embarque, que faz 

com que a carga não embarque na data e horário agendados e fique em armazenagem no 

terminal de embarque durante períodos adicionais, aumentando o custo e atrasando a entrega. 

A frequência desta situação aumenta as chances de os bens serem selecionados em 

canais de parametrização que exijam verificação adicional, sendo necessário que o exportador 

apresente à alfândega a documentação requerida para que seja feita análise minuciosa das 

informações declaradas, adiando as datas das exportações e estando sujeitos a sofrer sanções da 

RFB. Outras falhas comuns são ruídos na comunicação com fornecedores que causam 

desentendimentos quanto a locais e horários de entrega e recepção dos bens transportados.  

O risco de produtos exportados serem classificados em canais de parametrização 

diferentes do verde, motiva ainda mais as organizações a se esforçarem a executar cada de 

exportação de forma correta, a fim de evitar os atrasos ocasionados pelos canais amarelo e 

vermelho que exigem verificações adicionais da carga pela RFB e as possíveis sanções advindas 

do canal cinza. Entretanto, enquanto gerenciar cada exportação isoladamente ao invés do 

processo como um todo possa ser uma boa estratégia em cenários em que há um número baixo 

de exportações, quando há um aumento deste número, esta estratégia pode não ser eficaz devido 

à ausência de controle sobre o processo e a ocorrência frequente de falhas que são tratadas 

pontualmente. 

Este gerenciamento ineficiente do processo de exportação, traz consigo uma deficiência 

na forma como as informações transitam entre departamentos, reverberando por toda a cadeia 

de suprimentos e ocasionando aumento dos custos de armazenagem nos terminais de embarque, 

descumprimento de prazos, rompimento de contratos e perda de receita, além dos riscos de 

perda de privilégios de admissão temporária. 

Outras falhas comuns ao processo incluem a inexatidão ou ausência das informações 

declaradas na documentação aduaneira, mesmo sendo realizadas duplas verificações das 

solicitações de exportação. Como consequência, há casos em que a documentação exigida para 

a exportação de determinados equipamentos não é emitida ou é emitida incorretamente, levando 

à necessidade de se cancelarem notas fiscais e transportes ou ao transporte a terminais incorretos 

de embarque, atrasando a entrega dos equipamentos; 

Desta forma, a ocorrência de falhas e a presença de ruídos na comunicação entre os 

atores envolvidos no processo de exportação leva a um aumento no tempo necessário para tratar 
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todas as pendências exigidas para o desembaraço da carga para despacho aduaneiro e a um 

aumento dos períodos de armazenagem nos terminais de embarque. 

 

1.3. Questão da pesquisa 

 

Em decorrência dos problemas citados que impactam o tempo de entrega dos produtos 

exportados, da ausência de ações preventivas e corretivas sobre falhas no processo de 

exportação e à frequência em que as falham ocorrem e se repetem, este projeto buscará 

compreender e analisar o processo de exportação como um processo transfuncional com 

deficiências de gestão e falhas de comunicação nos limites departamentais. Este projeto buscará 

estudar o atraso das exportações como sendo o principal problema, encontrar suas causas, 

compreender como se desdobra ao longo do processo e propor ações de melhoria para reduzir 

falhas constatadas. 

Desta forma, esta pesquisa intenciona ir além de reduzir o tempo de bens em 

armazenamento nos terminais de exportação e responder à seguinte questão: Como o Business 

Process Management pode trazer melhorias para a exportação de bens de uma empresa do setor 

petrolífero de Macaé? 

 

1.4. Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar o processo de exportação de bens de 

exploração de petróleo de uma empresa em Macaé à luz do BPM a fim de projetar práticas para 

o gerenciamento contínuo do processo. 

Os objetivos específicos são: 

• Mapear a situação atual; 

• Identificar oportunidades de melhoria contínua no processo de exportação; 

• Aplicar métodos de melhoria de processos; 

• Modelar a situação futura; 

 

1.5. Justificativa 

 

 Segundo Senapati et al. (2012), a redução do lead time é valorizada por diversas de 

empresas, por agregar valor ao negócio e ao produto entregue ao cliente, conferindo maior 

vantagem competitiva às organizações. O autor ainda argumenta que ter um curto lead time é 
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essencial para a sobrevivência das organizações, tornando-as mais focadas em seus clientes. 

Para isto, é importante que esta redução não tenha impacto negativo no valor percebido pelo 

cliente ou na qualidade dos serviços e produtos oferecidos. Para isto, segundo Zeithaml, Bitner 

e Gremler (2014), é essencial que as expectativas do cliente com relação ao serviço oferecido 

sejam levadas em consideração. Sendo assim, as alterações no processo devem ter enfoque não 

apenas na redução de custos do processo, mas também na qualidade do serviço ofertado e nas 

necessidades e expectativas do comprador. 

 

Não importa se a organização tem ou não fins lucrativos, seja pública ou privada, de 

micro, pequeno, médio ou grande porte, o propósito principal de uma organização é 

gerar valor para o cliente por meio de seus produtos e/ou serviços (BPM CBOK, 2013, 

p. 45) 

 

Neste contexto, torna-se necessária uma abordagem de BPM que, na afirmativa da BPM 

CBOK (2013), vai além de uma ferramenta de melhoria de processos, sendo esta uma definição 

restritiva à sua dimensão. Segundo o guia, BPM é uma abordagem de gerenciamento de 

processos que objetiva integrar estratégias e objetivos de uma organização às expectativas e 

necessidades de clientes, através de uma visão transfuncional do fluxo de trabalho e 

transformação de processos e cultura. Para Jeston e Nelis (2008), é “o alcance dos objetivos da 

empresa através de melhorias, gerenciamento e controles dos processos essenciais do negócio”. 

Desta forma, ressalta-se a importância de analisar o processo de exportação como um 

processo transversal a fim de visualizar a transfuncionalidade dos subprocessos e observar 

como os departamentos se relacionam e gerenciam suas informações para entregar valor ao 

cliente, aplicando métodos de melhoria contínua e posterior remodelagem do processo com 

adoção de práticas de gerenciamento contínuo de processos. 
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2. REVISÃO TEÓRICA: GERENCIAMENTO DE PROCESSOS DO NEGÓCIO 

 

 

 O objetivo deste capítulo é realizar uma revisão teórica acerca do gerenciamento de 

processos do negócio que servirá como base para a realização do presente projeto. A figura a 

seguir apresenta resumidamente os principais temas e autores abordados neste capítulo. 

 

 

Figura 1 – Resumo da revisão teórica de Gerenciamento de Processos do Negócio 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O BPM CBOK (2013) define o BPM como sendo uma disciplina gerencial que visa a 

melhoria do gerenciamento dos processos com foco nos processos ponta-a-ponta a fim de 

integrar as estratégias e objetivos da organização ao que é esperado pelo cliente. 
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•Baldam et al. (2010)

•Jeston & Nelis (2008)
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•Silva (2001)
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•Vallim (2007)
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Teoria das Restrições e Árvore da Realidade Atual
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Baldam et al. (2010) complementam que o BPM envolve a descoberta, projeto e entrega 

de processos de negócios e inclui o controle executivo, administrativo e supervisório destes 

processos. 

A gestão por processos possui paradigmas precedentes que evoluíram e sofreram 

mudanças ao longo do tempo, a citar o Total Quality Management (TQM) que surgiu na década 

de 50 e o Business Process Reengineering (BPR) na década de 90. Este último foi amplamente 

utilizando inicialmente, mas entrou em declínio logo em seguida até praticamente cair em 

desuso. Juntamente com o BPR, surgiram duas ferramentas utilizadas até hoje: A filosofia Lean 

Manufacturing que, segundo Capote (2012), se utiliza de uma abordagem holística para buscar 

a eliminação de desperdícios e o conjunto de práticas e Six Sigma que, para o mesmo autor, 

busca a redução da variabilidade e defeitos dos processos, através do aprimoramento contínuo. 

O BPM surgiu na década seguinte, em 2002, com a ideia de gestão por processos de negócios 

e a visão da atividade da organização como um processo interdepartamental com o propósito 

de entregar valor ao cliente. 

Segundo Baldam et al. (2010), o BPM surgiu a partir da reengenharia e da melhoria 

contínua, como necessidade de combinar os pontos fortes destas duas abordagens e reduzir o 

impacto ou eliminar seus pontos fracos. Assim, surgiu como uma nova abordagem gerencial 

com características distintas das duas que a antecederam. O Quadro 2 a seguir faz uma 

comparação, segundo Smith e Fingar, (2003, apud BALDAM, 2010) destas abordagens. 
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Quadro 2 – Comparação entre melhoria contínua, inovação em processos e BPM 

Fator de 

comparação 
Melhoria contínua 

Inovação em 

processos 
BPM 

Nível de mudança Incremental Radical 
Ciclo completo do 

processo. 

Interpretação do 

processo corrente e 

estado futuro 

Processo corrente, 

melhorando em novas 

versões. 

Processo antigo e 

geração de processo 

novo – 

Descontinuidade. 

Sem implantação de 

BPM. BPM 

implantado. 

Ponto inicial Processos existentes. 
Um quadro branco 

gerando novas ideias. 

Processos novos ou 

existentes. 

Frequência de 

alteração 
Contínua Única vez 

Única vez, periódica 

ou contínua, 

dependendo do 

processo. 

Tempo requerido Curto Longo 
Depende do 

processo. 

Participação da 

equipe 
Bottom-up Top-down 

Bottom-up e Top-

down 

Número de processos 
Simultâneo, cruzando 

vários processos. 
Um por vez. 

Simultâneo, 

cruzando vários 

processos. 

Escopo típico 
Estreito, dentro de 

funções/departamentos. 

Extenso, cruzando 

funções/departamentos. 

Vendo de maneira 

ampla todos os 

processos da 

organização. 

Horizonte Passado e presente. Futuro 
Passado, presente e 

futuro. 

Risco Moderado Alto Baixo 

Habilitador primário Controle estatístico. 
Tecnologia da 

informação. 

Tecnologia de 

processos. 

Envolvimento 
Especialistas da 

indústria. 

Generalistas em 

negócios. 

Engenharia de 

processos e todos os 

empregados. 

Fonte: (BALDAM et al., 2010). 

 

O BPM não ignora completamente a aplicação dos modelos anteriores, mas agrega seus 

pontos positivos em uma só disciplina a fim de prover à organização, seus colaboradores e 

gestores uma visão de gerenciamento centrado em processos. 
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Quadro 3 – Comparação entre organizações centradas e não centradas em processos. 

Organização centrada em processos Organização não centrada em processos 

Compreende que processos agregam valor 

significativo à organização e que contribuem de 

forma significativa ao cumprimento da estratégia 

organizacional.  

Não compreende completamente a contribuição 

dos processos à organização e como auxiliam o 

cumprimento da estratégia organizacional. 

Incorpora o BPM às práticas de gestão da 

organização. 

Gestão de processos do negócio não é o foco 

primário. 

Adota e se envolve nas estratégias BPM. Oferece suporte a diversas iniciativas de BPM. 

A liderança sênior foca em processos, 

especialmente o presidente. 

Compreende a importância dos processos devido 

aos problemas que causam. 

Possui clara compreensão de seus processos. 
Possui uma cadeia de valor bem definida, lista 

todos os seus processos e subprocessos. 

Compreende como seus processos se relacionam e 

se impactam. 

Talvez possua alguns processos modelados em 

ferramentas básicas, mas não relacionados. 

A estrutura organizacional reflete a compreensão 

de seus processos. 

A estrutura organizacional é baseada em 

departamentos funcionais. 

Compreende que podem surgir tensões entre 

processos departamentos e possui mecanismos 

para lidar com estas situações. 

Frustra-se tensões de processos 

interdepartamentais e pode possuir uma cultura de 

punição. 

Possui executivos seniores responsáveis por 

processos e possivelmente uma área responsável 

por eles. 

Forma funcional sem responsabilidades 

interdepartamentais. 

Prêmios e indicadores baseados em resultados de 

processos. 

Prêmios e indicadores baseados em resultados de 

departamentos. 

Fonte: Adaptado de Jeston e Nelis (2008). 

 

Inazawa (2009) afirma que através do gerenciamento de processos do negócio é possível 

alcançar um alinhamento da organização com seus objetivos estratégicos e metas, trazendo 

maior competitividade no mercado e valorizando a integração dos seus processos sob uma visão 

de processos ponta-a-ponta. Por outro lado, processos operando isoladamente em um processo 

avaliado incorretamente podem não condizer com as necessidades da empresa e trazerem 

resultados que desviem de seus objetivos estratégicos. 

 

2.1. Processos de negócio 

 

Processos de negócio são atividades que visam atingir o objetivo de um negócio. Nesse 

sentido, os processos de negócio são encadeamentos de atividades executadas em uma 
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organização que buscam entregar valor aos clientes ou apoiam/gerenciam processos, podendo 

ser ponta-a-ponta, interfuncionais ou interorganizacionais (BPM CBOK, 2013). Conforme 

afirma o BPM CBOK (2013), estas atividades se diferenciam dos processos devido à sua 

natureza. Geralmente, processos se iniciam em um nível mais alto e se desdobram em 

subprocessos realizados por uma ou mais atividades dentro de áreas funcionais, sendo 

decompostos em tarefas e passos. A Figura 2 apresenta a estrutura de processos e seu 

desdobramento. 

 

 

Figura 2 – Processos orquestrando atividades 

Fonte: (BPM CBOK, 2013) 

 

Uma organização é a soma de seus processos de negócio, sendo eles parte fundamental 

de sua infraestrutura. Para oferecer valor ao consumidor da organização, um processo possui, 

além de entradas, fatores envolvidos e influências externas que podem afetar e alterar seu modo 

de funcionamento e até mesmo os produtos produzidos por ele. A Figura 3 mostra uma visão 

sistêmica de processos (BALDAM et al., 2010; JESTON; NELIS, 2008). 
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Figura 3 – Visão sistêmica dos processos 

Fonte: (BALDAM et al., 2010) 

 

Lin, Yang & Pai (2002) trazem uma definição mínima do que são processos de negócio. 

De acordo com eles: 

• Um processo de negócio possui consumidores; 

• Um processo de negócio é composto por atividades; 

• Estas atividades objetivam criar valor para seus consumidores; 

• Atividades são operadas por atores que podem ser humanos ou máquinas; 

• Um processo de negócio ocasionalmente envolve diversas unidades organizacionais 

que são responsáveis por todo o processo (DAVENPORT, 1993; HAMMER; 

CHAMPY 1993). 

 

Baldam et al. (2010) apontam para o fato de que a caracterização de processos de 

negócio é algo particular a cada modelo de gerenciamento de acordo com seu propósito. Para o 

BPM CBOK (2013), compreender a relação entre cada tipo de caracterização dos processos e 

como eles interagem entre si em uma organização é essencial para a disciplina de BPM, 
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havendo três tipos de processos: processos primários, processos de suporte e processos de 

gerenciamento. 

Processos primários são processos ponta-a-ponta interfuncionais ou até 

interorganizacionais que agregam valor ao cliente por estarem diretamente relacionados à 

experiência de consumo. São considerados essenciais ou finais, pois estão associados às 

atividades executadas por uma organização para cumprir sua missão e destinados a desenvolver 

a atividade fim da empresa (BPM CBOK, 2013; SCHEER, 2006 apud BALDAM et al., 2010). 

Os processos de suporte, segundo o BPM CBOK (2013), são processos de relevância 

que existem para oferecer suporte a outros processos, sejam primários, de suporte ou de 

gerenciamento. Nesse sentido, se diferem dos processos primários por entregarem valor a outros 

processos e não diretamente ao cliente como fazem os processos primários. 

Processos de gerenciamento são, essencialmente, ligados à governança da organização. 

Estes processos, como os de suporte, não agregam valor diretamente ao cliente, mas buscam 

assegurar que o negócio opere de acordo com seus objetivos e metas através da medição, 

monitoramento, controle de atividades e administração do presente e futuro da organização 

(BPM CBOK, 2013). 

 

2.2. Benefícios de aplicação do BPM 

 

A adoção do BPM é capaz de conferir às organizações vantagens competitivas através 

de melhorias em seus produtos, serviços e processos, redução de custos, aumento da 

lucratividade e maior agilidade em seus processos. Ainda segundo Capote (2012), o 

gerenciamento de processos do negócio também oferece insumos para tomadas de decisão mais 

eficazes, através do embasamento na capacidade real dos processos e seu alinhamento com os 

objetivos do negócio, ao invés de baseadas em suposições funcionais e desconectadas do todo 

(CAPOTE, 2012). 

Baldam et al. (2010) argumentam que através do BPM, a organização é capaz de 

implementar metas de melhoria, eliminar retrabalho, burocracia e custos desnecessários, além 

de alinhar as atividades da organização à estratégia, padronizar atividades dentro das unidades 

organizacionais, melhorar informações para sistemas de gerenciamento, dentre outros 

benefícios. 

O BPM CBOK (2013) também resume benefícios potenciais e vantagens para as 

diferentes partes interessadas, dividindo-as em quatro grupos que podem se beneficiar de forma 

direta ou indireta do BPM. 
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Quadro 4 – Benefícios da aplicação do BPM para as organizações, clientes, gerências e 

atores do processo. 

Benefícios para Atributos do benefício 

Organização 

• Transformação de processos requer definições claras de responsabilidade 

e propriedade; 

• Acompanhamento de desempenho permite respostas ágeis; 

• Medições de desempenho contribuem para controle de custos, qualidade 

e melhoria contínua; 

• Monitoramento melhora a conformidade; 

• Visibilidade, entendimento e prontidão para mudança aumentam a 

agilidade; 

• Acesso a informações úteis simplifica a transformação de processos; 

• Avaliação de custos de processos facilita controle e redução de custos; 

• Melhor consistência e adequação da capacidade de negócio; 

• Operações de negócio são mais bem compreendidas e o conhecimento é 

gerenciado. 

Cliente 

• Transformação dos processos impacta positivamente os clientes; 

• Colaboradores atendem melhor às expectativas de partes interessadas; 

• Compromissos com clientes são mais bem controlados. 

Gerência 

• Confirmação que as atividades realizadas em um processo agregam valor; 

• Otimização do desempenho ao longo do processo; 

• Melhoria de planejamento e projeções; 

• Superação de obstáculos de fronteiras funcionais; 

• Facilitação de benchmarking interno e externo de operações; 

• Organização de níveis de alerta em caso de incidente e análise de 

impactos. 

Ator de processo 

• Maior segurança e ciência sobre seus papéis e responsabilidades; 

• Maior compreensão do todo; 

• Clareza de requisitos do ambiente de trabalho; 

• Uso de ferramentas apropriadas de trabalho; 

• Maior contribuição para os resultados da organização e, por consequência, 

maior possibilidade de visibilidade e reconhecimento pelo trabalho que 

realiza. 

Fonte: (BPM CBOK, 2013) 

 

Cada projeto de BPM é único e, portanto, possui suas particularidades. Entretanto, há 

fatores considerados críticos para se atingir uma implementação bem-sucedida do projeto. 

Costa e Ribeiro (2014), reuniram obras de diversos autores de BPM com o propósito de listar 
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alguns dos fatores críticos para a implementação bem-sucedida, dentre os quais destacam como 

sendo os principais: 

• Apoio e comprometimento da alta administração; 

• Treinamento e capacitação dos envolvidos nos processos e na prática BPM; 

• Medição de desempenho de processos (métricas); 

• Alinhamento entre estratégia e processos; 

• Cultura organizacional; 

• Envolvimento de pessoas; 

• Comunicação. 

 

2.3. Maturidade em processos 

 

Segundo Siqueira (2005), a maturidade de processos define a extensão em que um 

processo é definido, gerenciado, controlado e eficaz. O autor afirma que as organizações 

maduras agem de forma sistemática atingindo seus objetivos de qualidade, prazos e custos de 

forma eficiente e consistente, através da sistematização dos processos e documentação de seus 

métodos para a realização das atividades. A forma sistematizada de coletar dados e fidelidade 

ao ciclo PDCA, analisando, controlando, prevendo e planejando o desempenho esperado, 

garante o alcance das metas da organização. 

Siqueira (2005) também argumenta que, por outro lado, as organizações imaturas 

atingem resultados graças a esforços que são, segundo o autor, “heroicos” realizados por alguns 

indivíduos utilizando abordagens que criadas mais ou menos espontaneamente. Apesar destas 

organizações também possuírem objetivos e metas, é comum que não os alcancem ou o façam 

com dificuldade devido ao não planejamento da qualidade, prazos e cursos. Siqueira (2005) 

atenta para o fato de que estas organizações não pensam em termos de processos e seus métodos 

variam conforme mudam as circunstâncias e pessoas que executam tarefas. Consequentemente, 

os resultados obtidos são imprevisíveis e inconsistentes. 

Em suma, o modelo de maturidade de processos é um referencial para (SIQUEIRA, 

2005):  

• Avaliar a capacidade de processos na realização de seus objetivos; 

• Localizar oportunidades de melhoria de produtividade e qualidade e de redução de 

custos; 

• Planejar e monitorar as ações de melhoria contínua nos processos empresariais. 
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A Figura 4 apresenta o modelo de maturidade de processos estruturado em cinco níveis 

apresentado por Siqueira (2005). 

 

 

Figura 4 – Modelo de maturidade de processos 

Fonte: (SIQUEIRA, 2005) 

 

Cada nível de maturidade possui um conjunto de atributos que caracterizam o estágio 

em da capacidade dos processos da organização. O modelo é estruturado de forma que cada 

nível seja uma base para o alcance de níveis superiores. A seguir são apresentados os níveis do 

modelo de maturidade conforme apresentado por Siqueira (2005). 

 

O Nível 1, informal, caracteriza-se conforme a seguir: 

• As atividades básicas são geralmente executadas, mas com ausência de rigor no 

planejamento e na execução; 

• O desempenho das atividades pode ser confuso, imprevisível e inconsistente e 

resultar em produtos de baixa qualidade, incertezas quanto aos prazos de entrega e 

estouro dos orçamentos de custos; 

• O desempenho depende de habilidades e dedicação individuais. 

 

No segundo nível, organizado, as características são: 

• Produtos ou serviço conforme padrões e requisitos especificados; 

• A execução dos principais processos é planejada, gerenciada e caminha 

progressivamente para processos bem estruturados; 

• Os resultados destes processos são previsíveis; 
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• Subprocessos e atividades podem ser bem definidos; 

• A relação entre processos específicos e macroprocessos não é bem definida. 

 

O autor caracteriza o terceiro nível como bem estruturado, de forma que: 

• As atividades básicas são desempenhadas segundo um processo bem definido, 

seguindo padrões adotados por toda a organização; 

• Subprocessos e atividades são definidos; 

• Relações entre processos e macroprocessos são definidas; 

• Inicio do uso de medições para ajudar no gerenciamento de processos. 

 

No quarto nível, o processo é considerado gerenciado, já que: 

• A organização está focada em gerenciamento de processos; 

• Medições de desempenho detalhadas são coletadas e analisadas; 

• Conhecimento da capacidade do processo; 

• Boa margem de acerto nas previsões de desempenho; 

• Mais objetividades no gerenciamento do desempenho; 

• A qualidade do produto é quantificada; 

• A principal diferença em relação ao nível 3 é que, neste nível, o desempenho do 

processo é quantitativamente conhecido e controlado. 

 

Por fim, o quinto nível é intitulado como otimizado, pois 

• Metas de desempenho baseadas nos objetivos do negócio são quantitativamente 

estabelecidas; 

• Medições sistemáticas para fornecer feedback sobre o desempenho do processo e 

orientar as ações de melhoria e inovação; 

• A principal diferença em relação ao nível 4 é que, neste nível, há uma permanente 

ação de melhoria e refinamento de métodos, orientada para os objetivos estratégicos 

da organização. 

 

2.4. Ciclo de gerenciamento de processos do negócio 

 

O gerenciamento de processos do negócio implica em gerenciar os processos de uma 

organização continuamente através de um conjunto de análises e ferramentas voltadas à 

compreensão dos processos e gerenciamento de processos do negócio. Este comprometimento, 
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se assumido, envolve uma continuidade que tem por finalidade garantir o alinhamento dos 

processos à estratégia organizacional e ao foco no cliente. Desta forma, o BPM é comumente 

descrito, na literatura, como um ciclo que pode ser mapeado como um ciclo básico PDCA de 

Deming. A Figura 5 apresenta as etapas que, segundo o BPM CBOK (2013), exemplificam um 

modelo típico de ciclo BPM. 

 

 

Figura 5 – Ciclo de vida BPM típico para processos pré-modelados 

Fonte: (BPM CBOK, 2013) 

 

Baldam et al. (2010) citam diversos modelos de ciclo de gerenciamento de processos do 

negócio que supõem que a organização já possua uma estrutura preparada para a aplicação do 

BPM e apresentam um modelo que pode ser aplicado tanto a um processo específico, quanto a 

uma organização onde já exista uma gestão integrada de processos da organização. A Figura 6 

apresenta o modelo citado. 
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Figura 6 – Ciclo de vida BPM 

Fonte: (BALDAM et al., 2010) 

 

• Planejamento do BPM: No planejamento, são definidas as atividades e ferramentas 

de BPM que contribuirão para o alcance das metas organizacionais, como a 

verificação dos pontos de falha nos processos que causam danos à organização 

(financeiros, imagem, prazos e satisfação de clientes), definição de planos de ação 

para implantação, definição dos processos que necessitam ação imediata (BALDAM 

et al., 2010); 

• Modelagem e otimização de processos: Atividades que permitem gerar informações 

sobre o processo atual (As is) e/ou sobre a proposta de processo futuro (To be); 

documentar processos; prover dados de integração entre processos; empregar 

metodologias para melhorar processos; realizar simulações, inovações e redesenhos; 

adotar melhores práticas e modelos de referência; gerar especificações para 

implementação, configuração e customização, execução e controle (BALDAM et al., 

2010); 
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• Execução de processos: Atividades que visam garantir a implementação e a execução 

dos processos, como implantação dos planos de transferência de tecnologia, 

treinamentos, ajuste de equipamentos e softwares (se necessários), acompanhamento 

do processo implantado, monitoria e controle da execução de instâncias de processo 

(BALDAM et al., 2010); 

• Controle e análise de dados: Atividades relacionadas ao controle geral do processo 

por meio de diversos recursos, como o uso de indicadores, BAM, BI, BSC, métodos 

estatísticos, diagrama de Pareto, diagrama de causa e efeito, dentre outros que possam 

gerar informações que posteriormente realimentarão as atividades de otimização e 

planejamento (BALDAM et al., 2010). 

 

2.4.1. Planejamento do BPM 

 

Baldam et al. (2010) descrevem as atividades desempenhadas na etapa de planejamento, 

conforme: 

• Definir os processos-chave da organização; 

• Levantar os principais pontos fracos dos processos em uso na organização; 

• Identificar oportunidades que possam ser fornecidas aos clientes pela organização, 

levando a preparar os processos que permitirão sua entrega; 

• Perceber que todos os processos podem passar por inovação; 

• Preparar, no todo ou em parte, a visão global de processos; 

• Classificar os processos que mereçam atenção em ordem de prioridade; 

• Indicar ao time de projetos de processos e às áreas envolvidas as diretrizes e 

especificações básicas desejadas a partir do planejamento; 

• Planejar e controlar as tarefas necessárias à implementação. 

 

Não cabe apenas aos gestores de processos a responsabilidade sobre todas as atividades. 

Devido ao fato do BPM lidar com processos que cruzam toda a organização, é importante que 

haja engajamento de todas as esferas da organização, comprometimento com o BPM de forma 

contínua e apoio da alta administração a fim de evitar quaisquer desentendimentos que possam 

surgir entre as diversas áreas da organização. Caso contrário, os benefícios do BPM se limitarão 

apenas a envolver processos isolados sem uma visão holística dos processos da empresa ou 
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alinhamento com seus objetivos estratégicos (BALDAM et al., 2010; BPM CBOK, 2013; 

JESTON; NELIS, 2008) 

De acordo com Baldam et al. (2010), além dos processos chave para a estratégia e com 

necessidades já conhecidas, também há processos que, apesar de não terem problemas, podem 

ser melhorados em busca de inovação e otimização ou processos com necessidades imediatas 

que podem não terem sido detectadas no planejamento estratégico da organização, mas terem 

surgido a partir de mudanças no ambiente externo, exigindo implantação imediata.  

 

2.4.2. Modelagem de processos do negócio 

 

Segundo o BPM CBOK (2013), a modelagem de processos do negócio engloba um 

conjunto de atividades envolvidas na criação de uma representação de um processo existente 

ou proposto de maneira completa e precisa sobre seu funcionamento. O nível de detalhamento 

do modelo de processo baseia-se no tipo de processo modelado, podendo ser utilizado para 

processos ponta-a-ponta, para uma porção de processos primários, de suporte ou 

gerenciamento. Desta forma, o modelo gerado permite melhor gerenciamento de um processo, 

tornando mais fácil sua análise e melhoria. 

Lin, Yang & Pai (2002) analisaram diversas metodologias de modelagem de processos 

a partir do agrupamento das abordagens de modelagem proposto por Kueng, Kawalek e Bichler 

(1996) e concluíram que alguns itens estão presentes em todos os métodos de modelagem, 

classificando-os como oito conceitos fundamentais do método genérico de modelagem: 

atividade, recurso, comportamento, evento, informação, relação entre entidades de negócio, 

agente e entidade. 

Existem diversas notações para a modelagem de processos que objetivam padronizar 

símbolos e as regras que determinam o significado destes símbolos, permitindo que o modelo 

possa ser compreendido por colaboradores das diversas esferas da organização, desde as 

gerências às áreas funcionais. List & Korherr (2006) e o BPM CBOK (2013) citam e descrevem 

algumas das mais comuns notações de modelagem de processos: 

• UML (Unified Modeling Language): Consiste em um conjunto-padrão de notações 

técnicas de diagramação orientado à descrição de requisitos de sistemas de 

informação. Seu diagrama de atividade foi projetado para modelar processos de 

negócio e fluxos em sistemas de software, tendo sua origem no desenvolvimento de 

software; 
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• BPDM (Business Process Definition Metamodel): O BPDM oferece um meta-

modelo genérico para processos de negócio. Apesar de não prover uma notação 

gráfica própria, objetiva apoiar o mapeamento entre diferentes ferramentas e 

linguagens; 

• BPMN (Business Process Model Notation): O BPMN é capaz de representar um 

modelo para públicos-alvo diferentes, definindo papéis representados por atores 

diferentes de forma simples e descrevendo fluxos de atividades e ordens de 

precedência; 

• EPC (Event-driven Process Chain): Considera eventos como “gatilhos para” ou 

“resultados de” uma etapa do processo, sendo útil para modelar conjuntos complexos 

de processos e de fácil compreensão e uso pelo pessoal de negócios; 

• IDEF3 (Integrated DEFinition Method 3): Desenhado para modelar processos de 

negócios e sequências de sistemas sob duas perspectivas: esquema do processo e 

esquema de objetos. 

• Fluxograma: Seus símbolos são simples, limitados e não padronizados. Entretanto, 

facilita o entendimento rápido do fluxo de um processo; 

• Value Stream Mapping: Demonstra, através de um conjunto intuitivo de símbolos, a 

eficiência de processos utilizando mapeamento de uso de recursos e elementos de 

tempo; 

• Petri Net: Projetada para modelagem, análise e simulação de sistemas dinâmicos, 

utilizando de procedimentos concorrentes e não dinâmicos. Utilizada para a 

modelagem de workflows; 

• RAD (Role Activity Diagram): Origina da modelagem da coordenação, hoje com 

ênfase nos papéis, suas atividades e interações em conjunto com eventos externos. 

 

A compreensão do estado atual (As-is) dos processos é, segundo diversos autores, o 

primeiro passo em qualquer projeto de BPM que não seja aplicado a um processo novo. O 

objetivo desta fase é fornecer informações do processo atual a fim de compreender o processo 

existente e identificar falhas no processo para não voltar a cometê-las, conhecer melhor os 

pontos de melhoria e estabelecer métricas para identificar as melhorias proporcionadas pelo 

estado futuro. Para a modelagem do processo atual, algumas etapas são consideradas relevantes 

(BALDAM et al., 2010): 
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• Preparação do processo de modelagem: Envolve atividades que buscam compreender 

diversas questões do escopo como qual processo será modelado, propósitos, 

métricas, verificar alinhamento estratégico, prazos, entregáveis, etc. Também 

envolve a composição da equipe envolvida, definição da documentação necessária, 

planejamento de reuniões, consulta à documentação do processo, ou que rege o 

processo previamente disponível (normas, leis, regulamentos, referências, etc); 

• Entrevista e coleta de dados com usuários (especialistas de negócio e facilitadores): 

Pode incluir entrevistas, criação conjunta de lista e de esquema gráfico de atividades, 

descrição de informações que comporão o processo e criação de atas de reunião; 

• Documentação do processo: Construção do modelo, conforme metodologia definida. 

Além dos componentes do processo, são necessárias outras informações como 

controle de versão de documentação, publicação, referências e escopo; 

• Validação do processo: Teste do modelo em uma instância real do processo para 

checar sua coerência. Em alguns casos, a validação é impossível devido ao longo 

tempo de processamento, ou porque exigiria grande deslocamento, ou porque seu 

custo seria alto demais; 

• Correção da documentação: Correção de eventuais distorções percebidas na etapa de 

validação. 

 

Segundo Jeston & Nelis (2008), deve ser dada atenção especial ao entendimento real do 

processo. A modelagem deve focar no processo como é atualmente e não como deveria ser. 

Outro fator importante é a relação dos colaboradores com as reuniões de modelagem. É 

essencial fazer com que estejam confortáveis e não se sintam avaliados, sob o risco de eles 

providenciarem informações de acordo com o que acham que seus superiores gostariam de 

ouvir ou informações incorretas. 

Há diversos resultados que a organização pode esperar da modelagem do processo atual, 

incluindo (JESTON; NELIS, 2008): 

• Modelo do processo atual; 

• Métricas suficientes para estabelecer uma base para futuras medidas de melhorias de 

processos; 

• Métricas e documentação do desempenho atual do processo; 

• Documentação do que do que está funcionando bem e do que poderia funcionar 

melhor; 
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• Identificação de itens de rápido retorno que poderiam ser implementados em um 

período de três a seis meses. 

 

Posterior à modelagem do processo atual, a modelagem do processo futuro (To-be) 

pretende incentivar discussões entre as partes envolvidas em busca de questionamentos acerca 

do processo atual, através das quais pode ser possível melhorar ou inová-lo, bem como refletir 

quanto à sua necessidade e o valor que agrega à organização. O propósito é tornar o processo o 

mais eficiente e eficaz possível para atender às atuais e futuras expectativas dos stakeholders. 

Dentre os resultados esperados pela modelagem do processo futuro, deve-se incluir os seguintes 

(BALDAM et al., 2010; JESTON; NELIS, 2008): 

• Modelos de processos redesenhados; 

• Documentação que dê apoio aos processos redesenhados; 

• Requisitos de alto nível das novas opções de processos; 

• Modelos de simulação; 

• Confirmação de que as novas alternativas do processo atenderão às expectativas dos 

stakeholders; 

• Confirmação de que as novas alternativas do processo são consistentes com as 

estratégias da organização e alcançar as metas de processos definidas; 

• Um plano inicial de comunicação para informar a todos os stakeholders; 

• Um relatório de impactos com benefícios tangíveis e intangíveis. 

 

Dentro da modelagem de negócios, há diversos tipos de modelos: modelo de atividades, 

objetivos, processos e fluxo de atividades ou workflow. Existem diversas definições para 

workflow na literatura. Segundo a Workflow Management Coalition (WfMC), conforme citado 

por Fagundes (2003, p. 13), “Workflow é a automatização de um processo de negócio, parcial 

ou totalmente, onde documentos, informações ou tarefas são passadas de um participante para 

outro através de ações, de acordo com regras predefinidas”. Segundo Tanaka (2011, p. 26): 

 
Workflow é definido como uma coleção de atividades organizadas para realizar um 

processo de negócios, por exemplo, para se processar uma nota fiscal ou se tomar uma 

decisão. Um workflow estabelece a ordem de execução das atividades e as condições 

em que cada atividade pode ser iniciada, assim como a sincronização das atividades e 

o fluxo de informações. 

 

De forma similar aos BPMS, existem WfMS que, segundo Fagundes (2003) e Tanaka 

(2011), são sistemas que permitem interpretar, criar e gerenciar a execução de workflows e 
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processos, interagir com os participantes e, quando necessário, invocar ferramentas e 

aplicativos externos. 

Silva (2001) aponta que uma característica importante de um sistema de workflow é o 

fato de coordenar usuários e outros sistemas. O autor exemplifica com um caso em que um 

colaborador deve, após atender a uma determinada requisição de material, cadastrar os dados 

da requisição para que o sistema dê baixa nos materiais retirados. Com um sistema de workflow, 

o departamento interessado poderia fazer a requisição de material online e o sistema de 

workflow descarregaria os dados da requisição no banco de dados do sistema e emitira um aviso 

ao colaborar responsável pela retirada do material. Caso o material não fosse retirado até a data 

especificada, o sistema poderia emitir novos avisos tanto para o colaborador, quanto para o 

gerente do processo, indicando o não atendimento ao pedido. 

Segundo Silva (2001), os usuários de sistemas de workflow podem ser divididos em dois 

tipos: operacionais e gerenciais. 

Silva (2011) afirma que, para o usuário operacional, o sistema de workflow oferece 

apoio para a execução de atividade. Como a maioria dos profissionais nas empresas estão 

envolvidos em diversos processos e executam inúmeras atividades ligadas a estes processos, o 

workflow pode oferecer a lista de trabalho, através da qual o colaborador pode gerenciar de 

maneira organizada todas as suas tarefas com uma visão de prioridade. Silva também cita outras 

funcionalidades de um sistema de workflow, tais como como o “envio automático de avisos, 

controle do tempo de execução das atividades, disponibilização automática de documentos 

eletrônicos e integração com sistemas de informação”. 

Já para o outro tipo de usuário, Silva (2011) aponta para funcionalidades de gestão como 

o acompanhamento da situação dos processos através de uma funcionalidade gráfica. O usuário 

gerencial pode, através do sistema, saber em qual atividade encontra-se o processo, quando há 

e quais os motivos de eventuais atrasos, quanto tempo cada atividade levou para ser executada, 

etc. Além disso, também é possível programar o sistema para gerar relatórios periodicamente 

com métricas sobre os processos desejados, oferecendo ao usuário uma visão detalhada do 

desempenho de processos que sejam considerados críticos, fornecendo a base para iniciativas 

de melhorias. 

Para a execução da modelagem dos processos, são utilizadas ferramentas de 

modelagem. As ferramentas de modelagem são acessórios, ferramentas ou softwares que 

permitem a diagramação dos processos, utilizando informações detalhadas quanto às operações, 

problemas, volumes e oportunidades associadas às atividades.  Existem diversas ferramentas 
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de modelagem que vão desde quadros brancos e notas auto-adesivas a softwares sofisticados 

especializados de BPM. A utilização destes softwares, apesar de recomendada principalmente 

para sistemas que envolvam muitos processos, deve levar em consideração alguns fatores que 

podem a colaboração dos participantes do projeto ou entrevistados ao processo de modelagem 

(BPM CBOK, 2013; BALDAM et al., 2010; JESTON; NELIS, 2008): 

• Existência de comunicação ineficiente entre o especialista de modelagem e os demais 

presentes devido à utilização de um software e uma notação sobre os quais nem todos 

possuem conhecimentos; 

• Pode desviar a atenção do foco do problema para a atenção ao software; 

• Alguns participantes podem se sentir constrangidos a informarem mudanças de 

opinião quando, ao utilizar uma ferramenta mais simples, se sentiriam mais à 

vontade; 

• A contribuição do usuário final à modelagem, apesar de expressiva, pode ser 

limitada, caso ele não compreenda a construção do modelo. 

 

2.4.3. Análise de Processos 

 

Segundo o BPM CBOK (2013) e Baldam et al. (2010), compreender os processos do 

negócio, sua eficiência e eficácia é fundamental para o desenvolvimento de ações de 

otimização. A fase de análise busca agregar valor ao negócio e atingir um entendimento maior 

do processo atual e como ele cumpre seus objetivos, podendo trazer benefícios imediatos pela 

padronização de regras e partes dos fluxos de trabalho ou ajudar a gerência a tomar decisões de 

negócio que poderão melhorar a operação. A informação gerada a partir da análise de processos 

inclui (BPM CBOK, 2013): 

• Uma compreensão da estratégia, metas e objetivos da organização; 

• O ambiente do negócio e o contexto do processo (por que o processo existe); 

• Uma visão do processo na perspectiva interfuncional; 

• As entradas e saídas do processo, incluindo fornecedores e clientes; 

• Os papéis e handoffs de cara área funcional no processo; 

• Uma avaliação da escalabilidade, utilização e qualificação de recursos; 

• Uma compreensão das regras de negócio que controlam o processo; 

• Métricas de desempenho que podem ser usadas para monitorar o processo; 

• Resumo das oportunidades identificadas para aumentar a eficiência e a eficácia; 
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• Entendimento do impacto dos problemas. 

 

Algumas ferramentas e modelos são comumente utilizados na análise de processos para 

auxiliar a compreensão não só dos processos, mas do ambiente e dos problemas e seus impactos 

no sistema da organização. Baldam et al. (2010), BPM CBOK (2013) e Jeston & Nelis (2008) 

citam a Análise SWOT, as forças competitivas de Porter, Core competencies, Benchmarking, 

diagrama de causa e efeito, PDCA, Pareto e controle estatístico de processos como sendo 

importantes ferramentas e modelos que podem ser utilizados durante a análise. 

 

2.4.4. Execução de Processos 

 

Na fase de execução, são postas em prática as definições da fase de modelagem e 

otimização do processo. Como é nesta etapa que o projeto passará aos usuários, cabe à 

organização e aos responsáveis pela implantação possuírem boa gestão da mudança, pois seus 

efeitos positivos e negativos se tornarão evidentes à medida em que os novos modelos forem 

implantados (BALDAM et al., 2010). 

Apesar de cada processo possuir suas particularidades de implantação e a sequência 

poder ser ligeiramente alterada, Burlton (2001, apud BALDAM et al., 2010) sugere alguns 

passos para esta fase. Entretanto, Charantimath (2011) expande a sugestão de Burlton e sugere 

alguns passos adicionais: 

• Comunicação; 

• Atualização da estratégia de implementação; 

• Preparação para testes de aceitação do usuário; 

• Treinamento da equipe; 

• Completar testes e pilotos; 

• Atualizar os entregáveis; 

• Envolver os gestores; 

• Desenvolvimento de planos de implantação, retrocesso e contingência; 

• Desenvolvimento e execução dos planos de marketing; 

• Apadrinhamento da equipe; 

• Implantação das mudanças; 

• Monitoramento e fornecimento de feedback aos usuários e stakeholders. 
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Esta fase também deverá contar com a implantação do BPMS, caso seja conveniente à 

organização e à equipe a adoção de uma ferramenta de TI. Apesar de não serem obrigatórias, é 

comum que sejam utilizadas como habilitadoras. Para Baldam et al. (2010), a importância do 

uso das ferramentas de TI nos processos de modelagem e otimização é tão grande que afirma 

que ignorá-las é um erro tão grave quanto atribuir unicamente à equipe de TI a responsabilidade 

da implantação e melhoria dos processos. Deve haver sinergia entre as áreas para que o melhor 

resultado seja alcançado.  

 

2.4.5. Controle e Análise de Dados 

 

Nesta etapa, as informações geradas são utilizadas para montar indicadores que darão 

aos tomadores de decisão informações sobre o comportamento dos processos. Estes indicadores 

servem para monitorar o desempenho e avaliar os processos, a fim de garantir que estejam 

operando dentro da normalidade e de acordo com as estratégias da organização. 

Os indicadores criados podem estar alinhados a objetivos específicos que a organização 

deseje atender como custos, qualidade, produção, riscos e etc ou ao propósito direto de uma 

metodologia como BSC, BI, BAM, indicadores financeiros, de clientes, de aprendizado, 

crescimento, processos internos, etc (BALDAM et al., 2010). 

 

2.4.6. Visão global de processos 

 

Segundo Baldam et al. (2010) e o BPM CBOK (2013), a visão global de processos é 

fundamental numa gestão integrada a processos e colaborativa para que haja ampla colaboração 

interfuncional, sendo necessário considerar alguns pontos: 

• Ter uma visão global de processos ajuda a compreensão do funcionamento da 

empresa; 

• Fazê-lo por completo é complexo e pode levar mais tempo do que o benefício direto 

e imediato por ele gerado; 

• Em nível de macroprocesso, fazer o diagrama e posicionar o processo que se deseja 

modelar de imediato é fácil; 

• O diagrama pode ser efetivamente feito em etapas e melhorado, na medida em que é 

usado em projetos pontuais de BPM, alinhando sempre os projetos ao diagrama 

macro, podendo ser construído de maneira incremental; 
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• Para muitas das atividades realizadas, há referências que ajudam a construir os 

diagramas próprios à organização. 

 

A visão global de processos visa, então, compreender os processos da organização, 

fornecendo visão holística das atividades exercidas pela organização e facilidade de percepção 

das atividades primárias e de suporte. 

 

Figura 7 – Exemplo de visão global de processos de compra. 

Fonte: Adaptado de BALDAM et al. (2010, p. 59) 

 

2.5. Ferramentas de análise de processos 

 

Brainstorming 

Magri (2009) define Brainstorming como sendo uma dinâmica de grupo em que as 

pessoas opinam sobre um determinado assunto com o objetivo de gerar um grande número de 

ideias em um curto espaço de tempo. Os participantes se engajam de forma voluntária e lançam 

ideias forma livre, sem julgamentos ou críticas. O intuito desta ferramenta é buscar quantidade 

de ideias sem julgar, neste momento, a viabilidade delas. 

 

Histograma 

Segundo Carvalho et al. (2012), o histograma é uma ferramenta que tem como função 

descrever as frequências com que variam os processos e pode ser chamado de sumário gráfico 

da variação de uma massa de dados. Werkema (1995) complementa ao afirmar que esta 

ferramenta fornece uma visualização prática da distribuição de um conjunto de dados, 

facilitando a percepção do valor central e da dispersão de dados em torno de uma variável. 

Outra informação representada pelo histograma é a comparação entre limites de especificação 

e análise do comportamento do processo dentro destes limites, ou seja, se estão centrados no 

valor nominal e se necessitam da adoção de medidas de redução de variabilidade. 
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Magri (2009, p. 12) apresenta sucintamente uma definição do histograma é um gráfico 

de barras que mostra a distribuição de dados por categorias: 

 
O histograma também é um gráfico de barras que mostra a distribuição de dados por 

categorias. Ele representa uma distribuição de frequência. As frequências são 

agrupadas na forma de classes, nas quais é possível observar a tendência central dos 

valores e da variabilidade. 

 

Gráfico de Pareto 

Segundo Werkema (1995), o gráfico de Pareto é um diagrama formado por barras 

verticais que permitem clara visualização acerca de determinada variável. As informações 

determinam metas numéricas que podem ser atingidas. O princípio deste gráfico afirma que a 

maior parte das perdas presentes na qualidade têm origem em poucos problemas. Mais 

precisamente, cerca de 25% dos problemas são responsáveis por 80% ou mais das perdas. 

Segundo Magri (2009), o gráfico de Pareto é utilizado quando se deseja priorizar problemas ou 

causas relativas a um determinado tema. 

 

2.6. A Teoria das Restrições e a Árvore da Realidade Atual 

 

A teoria das restrições é um paradigma criado de gestão desenvolvido por Goldratt 

(1992) que, segundo o autor, estimula, o gerenciamento das restrições que impedem um 

determinado sistema de alcançar suas metas. 

Segundo Corbett (1997), a TOC surgiu quando o físico Eliyahu Goldratt, em auxílio a 

um amigo que tinha problemas com a produção de sua empresa, aplicou métodos de solução de 

problemas advindos da física a uma linha de produção, sendo capaz de melhorar o desempenho 

da organização. Desta forma, Goldratt dedicou-se à elaboração de uma teoria de administração 

que possuísse um sentido lógico para a implementação de melhorias. 

Segundo Vallim (2007), a teoria parte do pressuposto de que toda organização possui 

ao menos uma restrição que limita seu desempenho no alcance de suas metas e que a meta de 

qualquer empresa é ganhar dinheiro. Para o autor, restrição é qualquer obstáculo que limite o 

melhor desempenho em direção à meta e propõe que é possível que a organização melhore seu 

desempenho de forma contínua quando explora suas restrições, agindo sobre ela e aumentando 

sua capacidade. Para Guerreiro (1996), restrição é tudo o que limita um melhor desempenho de 

um sistema, como elo mais fraco de uma corrente, ou alguma coisa que uma empresa não tem 

o suficiente. 

Para Oenning, Neto e Vasata (2008), a Teoria das Restrições se baseia na afirmação de 

que em um sistema, todos os elementos possuem uma relação de interdependência entre si. 
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Sendo assim, cada elemento necessita e é influenciado por outro para que o sistema funcione. 

Desta forma, a TOC ainda afirma que todo o sistema possui uma única causa ou restrição para 

muitos efeitos. 

Segundo Corbett (1997, p. 37): 

 

A TOC é baseada no princípio de que existe uma causa comum para muitos efeitos, 

de que os fenômenos que vemos são conseqüências de causas mais profundas. Esse 

princípio nos leva a uma visão sistêmica da empresa [...]. A TOC encara qualquer 

empresa como um sistema, isto é, um conjunto de elementos entre os quais há uma 

relação de interdependência. [....] Um dos conceitos mais fundamentais é o 

reconhecimento do importante papel da restrição de qualquer sistema. 

 

Para Neto (2001), há dois tipos de restrições: físicas, que podem ser falta de material, 

ferramenta ou mão de obra; e não físicas, como políticas da empresa, normas ou procedimentos. 

Ambas limitam a capacidade da empresa em gerar lucro tanto no presente, quanto no futuro. 

Corbett (1997) e Gibbon et al. (2008), apresentam a TOC como um processo de 

melhoria contínua conhecido como Focalização das Cinco Etapas, estruturado em cinco passos 

que servem de esqueleto para ampliação do ganho, com objetivo de manter o gestor focado nos 

recursos restritivos do sistema. 

• Identificar a restrição do sistema; 

• Explorar a restrição do sistema; 

• Subordinar qualquer outra coisa à decisão anterior; 

• Elevar a restrição do sistema; 

• Se a restrição for elevada, voltar ao passo um, mas nunca deixar a inércia se tornar 

restrição do problema. 
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Figura 8 – Cinco etapas de Focalização da TOC 

Fonte: Goldratt (2002) 

 

Segundo Vallim (2007), para aplicação da Teoria das Restrições, Goldratt desenvolveu 

algumas ferramentas de natureza racional para auxiliar os gerentes no processo de mudança 

empresarial. Estas ferramentas, ou processos de raciocínio, são: a Árvore da Realidade Atual 

(ARA), o Diagrama de Dispersão de Nuvem (DDN), a Árvore da Realidade Futura (ARF), a 

Árvore de Pré-Requisitos (APR) e a Árvore de Transmissão (AT). Cogan (2007) afirma que a 

sistemática dos processos de raciocínio segue leis de causa e efeito, através de um método 

socrático, buscando determinar causas para os problemas, solução e implantação dessas 

soluções. 

Segundo Vianna et al. (2008), a lógica da construção do processo de raciocínio baseia-

se na problematização a partir do questionamento, identificando as relações de causa e efeito e, 

em seguida aplicando-se a ferramenta de raciocínio que nada mais é do que a construção de 

“árvores lógicas” que são diagramas de causa e efeito, conforme o Quadro 5. 
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Quadro 5 – Ferramentas do Processo de Raciocínio 
Questionamento Ferramenta de Raciocínio 

O que mudar? Árvore da realidade atual (ARA) 

Para o que mudar? 
Diagrama de Dispersão de Nuvem (DDN) 

Árvore da realidade futura (ARF) 

Como fazer para mudar? 
Árvore de pré-requisitos (APR) 

Árvore de transição (AT) 

Fonte: Vianna et al. (2008) 

 

A Árvore da Realidade Atual (ARA), segundo Fiol (2014), destina-se ao diagnóstico do 

problema-cerne de um sistema. Conforme exposto anteriormente, a teoria das restrições 

pressupõe que os efeitos indesejáveis presentes em um dado sistema possuem poucas ou uma 

única causa. Com a ARA, todos os efeitos indesejáveis são expostos e conectados às suas 

origens e às origens de suas origens, através do emprego lógico de diagramas de causa-e-efeito. 

Por fim, as interligações apontam para uma única ou em muito poucas causas-raízes 

responsáveis por todos estes efeitos indesejáveis. Em outras palavras, a ARA é projetada para 

ajudar a identificar quais são as restrições de um processo, especialmente quando as causas são 

não-físicas ou difíceis de se identificar (NOVAES, 2015). Cogan (2007) argumenta que, apesar 

de sua construção ser simples, a ARA requer tempo e um raciocínio avançado para os 

pensamentos que estão geralmente pouco explícitos. Entretanto, após construída, fornece ao 

usuário uma visão da situação do processo 

Neto (2001) complementa que: 

 

Portanto, a causa dos efeitos indesejáveis nada mais é do que a restrição do sistema 

que impede a organização de atingir a sua meta, a ARA é particularmente poderosa 

quando a causa (problema-cerne) são restrições não-físicas e mais difíceis de serem 

identificadas sem esta metodologia de causa-efeito. Desta maneira a organização 

consegue mais facilmente identificar a restrição para então combate-la, eliminando o 

real problema-raiz (Neto, 2001). 

 

Oenning, Neto e Vasata (2008) afirmam que a relação de causa e efeito é fundamental 

para a construção da ARA e deve ser abordada na forma de: SE... ENTÃO. Segundo Goldratt 

(2002), “se a hipótese for verdadeira, então logicamente deve também existir um outro fato”. A 

Figura 9 representa o esquema de causa e efeito da ARA. 

Com a restrição do sistema descoberta, a primeira pergunta objetiva fazer um 

diagnóstico da situação em busca da causa-raiz do sistema. Em seguida, busca-se achar o que 

causa a restrição. Aceitando-se o pressuposto citado anteriormente de que há poucas causas 
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comuns que explicam os muitos efeitos de um sistema, então não se deve atacar seus sintomas, 

mas sim suas causas comuns (COGAN, 2007). 

 

 

Figura 9 – Esquema de causa e efeito da ARA 
Fonte: Rodrigues (1995, apud NETO, 2001, p. 56) 

 

As flechas na ARA, segundo Noreen, Smith e Mackey (1996), são flechas de 

“suficiência”, ou seja, a entidade ou entidades que dão origem à flecha são, por si mesmas, 

causas relevantes da entidade na outra extremidade de flecha. Se uma flecha apontar da entidade 

A para a entidade B, então deve-se entender que “Se A, então B”. Existem alguns conceitos 

definidos por Goldratt (1992) que são utilizados para a construção da ARA: 

 

Efeitos indesejados 

São problemas resultantes da existência de uma causa raiz e são de existência indesejada. Fiol 

(2014) afirma que a imensa maioria dos problemas organizacionais são dependentes uns dos 

outros por meio de um relacionamento de causa-e-efeito; 

 

Problemas-cerne e causas-raiz 

Segundo Fiol (2014), as causas-raiz são problemas profundos encontrados pela ARA que só 

possuem seta de saída e configuram-se como sendo a raiz de um determinado problema. 
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Os problemas-cerne, por outro lado, são causas raízes responsáveis pela maioria (70%) dos 

efeitos indesejados. Estes problemas podem ser identificados com mais precisão através de uma 

análise qualitativa das causas-raiz. 

Quanto à execução da ARA, há uma diversidade de modelos disponíveis na literatura 

para sua aplicação. Estes modelos, entretanto, apesar de variarem em número de passos, são 

essencialmente parecidos. O modelo de Noreen, Smith e Mackey (1996) cita 10 passos  

Segundo Cogan (2007), a construção de uma Árvore da Realidade Atual deve seguir 

algumas diretrizes indicadas pelo autor: 

 

1. Listar ao menos cinco efeitos indesejáveis aparentes dentro do sistema; 

2. Realizar o teste de clareza de cada EI, observando se a afirmação é clara e concisa; 

3. Buscar relações de causa e efeito entre os EIs, através da lógica “Se... Então”; 

4. Conectar todos os EIs, respeitando suas relações de causa e efeito; 

5. Ler a árvore de baixo para cima, fazendo o escrutínio quando necessário, 

questionando se a árvore reflete sua intuição sobre a área e, caso necessário, 

expandindo-a ou eliminando entidades que não sejam necessárias para conectar todos 

os EIs; 

6. Apresentar a árvore a alguém que tenha conhecimento do processo; 

7. Localizar a causa-raiz, responsável por 70% dos EIs. 

 

Segundo Neto e Bornia (2002) e Oenning, Neto e Vasata (2008), o primeiro passo é um 

levantamento de informações e pode ser feito, por exemplo, através de entrevistas, 

brainstorming e análise do processo. 

No passo 2, é analisada a clareza das afirmações e, caso seja necessário, as afirmações 

são reestruturadas para, nos passos 3 e 4, identificar e conectar os EIs com relações de causa e 

efeito. 

No passo 5, a árvore deve ser lida de baixo para cima, fazendo o escrutínio de cada EI 

e ligação. Neto e Bornia (2002) atentam para a possibilidade de algumas entidades, quando 

analisadas, não serem capazes de causar a entidade seguinte, ou seja, está faltando alguma coisa 

na árvore. Os autores argumentam também que o passo 5 é como um ajusto fino da árvore, 

permitindo ao preparador que revise a árvore, acrescentando ou eliminando entidades em busca 

da coerência da árvore. Segundo Neto (2001), este passo é necessário para evitar possíveis erros 

de lógica. Ao apresentar a árvore a outra pessoa que conheça a realidade da empresa, o 
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preparador pode corrigir equívocos na construção da ARA para, no passo 7, o preparador 

encontrar qual EI mais contribui para os outros efeitos indesejáveis. 

Desta forma, a aplicação da ARA propõe obter um conhecimento maior sobre “O que 

mudar? ” Em um determinado sistema e é de fácil implantação e utilização nas organizações, 

apesar delas estarem mais acostumadas com sistemas e metodologias mais tradicionais que 

informam dados não trabalhados que tornam difícil a identificação da restrição da empresa 

(COGAN, 2007). 

 

2.7. BPMS 

 

Segundo o BPM CBOK (2013), BPMS é todo tipo de tecnologia que provê suporte e 

capacite a disciplina gerencial BPM, oferecendo funcionalidades avançadas como 

gerenciamento de regras e fluxos de trabalho, medição de desempenho, geração de aplicações 

e manipulação de dados. Um BPMS forma um ambiente operacional integrado de tecnologia e 

negócio e permite que sejam feitas mudanças mais rápidas. 

Para Cruz (2010, apud CARRARA, 2011), BPMS é definido como: 

 

Conjunto de softwares, aplicações e ferramentas de tecnologia da informação cujo 

objetivo é o de possibilitar a implantação do modus operandis Business Process 

Manegement, integrando em tempo real clientes, fornecedores, parceiros, 

influenciadores, empregados e todo e qualquer elemento que com eles possam, 

queiram ou tenham que interagir por meio da automatização dos processos de negócio 

(CRUZ, 2010 apud CARRARA, 2011). 

 

Baldam et al. (2010) afirmam que BPMS integram de forma direta diversas tecnologias, 

permitindo sua aplicação integrada e atingimento de melhores resultados e, inclusive integração 

entre sistemas de fornecedores, caso a plataforma rode no modela SOA (Service-Oriented 

Architecture). Dentre as ferramentas integradas citadas pelos autores estão: BSC, BI, ERP, 

Workflow, ECM e CRM. 

Devido à capacidade que BPMS têm de simular e automatizar processos, a verificação 

de problemas e gargalos pode ser feita anteriormente à implantação efetiva ou, como define o 

BPM CBOK (2013), o principal motivo para se utilizar BPMS é sua capacidade de gerar 

rapidamente aplicações para aprimorar tanto o controle e o monitoramento da operação, quanto 

fornecer automação de tarefas, reduzindo a carga sobre a área da Tecnologia da Informação e 

habilitando mudanças rápidas através de desenhos e testes iterativos. 
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Pessôa & Storch (2006, apud CARRARA, 2011) definem algumas características 

básicas de um BPMS: 

• Automação de fluxos de trabalho (herdada de sistemas de workflow) através do uso 

de formulários eletrônicos, caixas de entrada de tarefas de processos e registro de 

tarefas executadas; 

• Modelagem gráfica dos fluxos de trabalho; 

• Com a mínima dependência de programação, devem permitir que analistas de 

processos desenhem e implantem novos fluxos utilizando a notação BPMN. 

• Integração de processos fim-a-fim; 

• Integração completa de processos e subprocessos, tarefas humanas e tarefas 

automáticas (através do EAI), o que é uma distinção dos BPMS perante os workflows. 

• Integração com processos interorganizacionais; 

• Integração com sistemas de pagamento; 

• Flexibilidade de alteração de regras sem necessidade de programação; 

• Monitoração do andamento e desempenho de processos em tempo real; 

• Uso de documentos eletrônicos permitindo eliminar o papel como suporte físico à 

transmissão e uso de documentos; 

• Formatação de documentos-padrão com dados variáveis, como e-mails de resposta; 

• Adoção de padrões de dados e objetos, em aderência à arquitetura orientada a 

serviços; 

• Suporte a componentes do tipo API (Application Program Interface); 

• Conectores para integrar processos com sistemas legados e novos processos. 

 

Segundo Chang (2006), BPMS é uma nova classe de software que permite às 

organizações conceberem soluções de tecnologia da informação centradas em processos, ou 

seja, são capazes de integrar pessoas, sistemas e dados, conferindo às organizações que o 

utilizam: 

• Maior envolvimento da organização em conceber soluções de processos de negócios 

habilitados para TI; 

• Capacidade para integrar pessoas e sistemas que participam em processos de 

negócio; 

• Capacidade de simular processos de negócio para projetar processos otimizados para 

implementação; 
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• Capacidade para monitorar, controlar e melhorar processos de negócio em tempo 

real; 

• Capacidade de efetuar mudanças em processos de negócio existentes em tempo real 

sem um elaborado esforço de conversão do processo.  

 

2.8. BPMN 

 

A BPMN (Business Process Model and Notation) é uma notação gráfica que foi criada 

pelo NWG (Notation Working Group) que, após sua fusão com OMG (Object Management 

Group), incorporou a BPMI (Business Process Management Initiative) para construir um 

padrão que permitisse às organizações fácil compreensão de seus negócios, servindo de apoio 

ao uso de BPM por não-especialistas ao facilitar seu entendimento e treinamento do usuário 

final e intercâmbio de diagramas entre ferramentas (JESUS; LUEDKE, 2011; BALDAM et al., 

2010; CARRARA, 2011). 

Canello (2015) afirma que a notação contribui para eliminar as lacunas entre o desenho 

e a implementação dos processos por poder ser entendida tanto pelo pessoal de negócio, quanto 

da área da tecnologia da informação, sendo esse mais um dos motivos de a BPMN ser um dos 

principais padrões adotados pelas organizações para desenhar processos de negócios. Ainda 

segundo Canello (2015), diversas vantagens podem ser citadas de sua utilização: 

• Possibilidade de redução de custos e identificação dos desperdícios; 

• Aumentar o nível de qualidade dos serviços e produtos; 

• Fácil para pessoas de negócios aprenderem a usar; 

• Documentar processos é rápido e a modelagem de mudanças é fácil; 

• Não é controlada ou detida por um fornecedor de software; 

• Está se tornando cada vez mais utilizada nas organizações, facilitando a troca de 

informações de processos de negócios com outras ferramentas de gestão; 

• Preenche a lacuna entre o pessoal de sistemas de negócios e técnicos, pois é 

facilmente compreendida pelo usuário de negócio e suficientemente detalhada para 

poder automatizar um processo. Há casos em que o próprio usuário de negócio pode 

automatizar um processo independente do técnico; 

• Facilidade para mapear e modelar o processo com uma notação clara, através de seus 

eventos, fluxos, gateways, subprocessos, tarefas e tantos outros itens; 
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• O BPMN é muito intuitivo, o que facilita a ilustração e leitura de processos grandes 

e complexos; 

• Durante a modelagem o software valida o processo, caso este ainda possua erros de 

desenho. 

Ainda segundo Canello (2015), a BPMN também possui desvantagens: 

• A grande variedade de elementos utilizados nos modelos que pode tornar a 

compreensão da notação difícil em um primeiro momento; 

• A notação ainda não pode ser mapeada em sua totalidade para a linguagem BPEL; 

• Sua representação gráfica, ao ser integrada em outras ferramentas, depende de sua 

representação textual, não sendo destinada ao manuseio de diferentes visões, limitando 

sua utilização apenas à representação de processos; 

• Apesar de auxiliar na identificação dos desperdícios e melhoria do processo futuro, a 

tomada de decisão não fica claramente exposta em um momento inicial. 

 

A BPMN possui quatro categorias básicas de elementos de modelagem: Objetos de 

fluxo, objetos de conexão, raias e artefatos. 

 

2.8.1. Objetos de Fluxo 

 

Quadro 6 – Objetos de fluxo 

Nome Descrição Objeto 

Evento 

(Events) 

Um evento é algo que “acontece” no decorrer do 

processo. Estes eventos afetam o fluxo do 

modelo e geralmente têm uma causa (disparador) 

ou um impacto (resultado). Eventos são círculos 

com centros abertos que permitem marcadores 

internos que diferenciam diferentes disparadores 

ou resultados. Existem três tipos de eventos 

baseados em quando afetam o fluxo: Início, 

Intermediário e Final. 

 

Atividade 

(Activity) 

Atividade é um termo genérico para o trabalho 

que a empresa executa em um processo. Uma 

atividade pode ser atômica ou não atômica 

(composta). Os tipos de atividades que fazem 

parte de um modelo de processo são:  

Task
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Subprocessos e atividades, que possuem bordas 

arredondadas. 

Portão 

(Gateway) 

Portões são utilizados para controlar 

divergências e convergências de sequências de 

fluxo em um processo. Assim, eles determinam 

ramificações, bifurcações, fusões e junções de 

caminhos. Marcadores internos determinam o 

tipo de controle de comportamento. 

 

Fonte: Adaptado de BPMN 2.0 

 

2.8.2. Objetos de conexão 

 

Os objetos de conexão conectam os objetos de fluxo em um diagrama, representando o 

fluxo das atividades do processo e dando estrutura ao modelo. 

 

Quadro 7 – Objetos de conexão 

Nome Descrição Objeto 

Fluxo de sequência 

(Sequence flow) 

Um fluxo de sequência demonstra a ordem 

em que as atividades serão realizadas em um 

processo. 

 

Fluxo de 

mensagens 

(Message flow) 

Um fluxo de mensagens é utilizado para 

demonstrar o fluxo de mensagens entre dois 

que estão preparados para enviá-las e recebe-

las. Em BPMN, dois Pools separados em um 

diagrama representarão os dois participantes 

(como, por exemplo, entidades empresariais 

ou papéis de negócio). 

 

Associação 

(Association) 

Uma associação é utilizada para associar 

informações e artefatos. Anotações de texto e 

outros artefatos podem ser associados com 

elementos gráficos. Uma seta sobre a linha da 

associação indica uma direção de fluxo 

(como, por exemplo, dados), quando 

apropriado. 

 

 

Fonte: Adaptado de BPMN 2.0 
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2.8.3. Raias 

 

As raias ajudam a organizar o modelo particionando atividades e dividindo visualmente 

os departamentos funcionais. 

 

Quadro 8 – Raias 

Nome Descrição Objeto 

Pool 

Um Pool representa um participante em um 

processo. Também atua como uma raia e um 

container gráfico para o posicionamento de um 

conjunto de atividades de outros Pools, 

geralmente no contexto de situações B2B. Um 

Pool pode possuir detalhes internos em forma 

de processos que serão executados ou pode não 

conter dados internos. 

 

Lane 

A Lane é uma sub partição contida em um Pool 

e se estenderá por toda a dimensão do Pool, 

tanto verticalmente, quanto horizontalmente. 

Lanes são utilizadas para organizar e 

categorizar atividades. 
 

Fonte: Adaptado de BPMN 2.0 

 

2.8.4. Artefatos 

 

Artefatos são usados para fornecer informações adicionais sobre o processo. Nem todos 

os artefatos são padronizados, então os modeladores e ferramentas de modelagem podem 

adicionar artefatos conforme julgarem necessário. 

 

Quadro 9 – Artefatos 

Nome Descrição Objeto 

Objeto de dados 

(Data Object) 

Objetos de dados fornecem informações sobre o 

que é necessário para que as atividades sejam 

executadas e/ou o que elas produzem. Objetos de 

dados podem representar um único objeto ou uma 

coleção de objetos.  

P
o

o
l

P
o

o
l La

n
e
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n

e

Data
object
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Grupo (Group) 

Um grupo é um grupamento de elementos gráficos 

dentro da mesma categoria. Este tipo de 

grupamento não afeta a sequência de fluxo dentro 

do grupo. O nome da categoria aparece no 

diagrama com rótulo do grupo. Categorias podem 

ser utilizadas para documentação ou fins de 

análise. Os grupos são uma forma em que as 

categorias de objetos podem ser visualmente 

exibidas dentro do diagrama. 

 

Anotação (Text 

Annotation) 

Anotação de texto é um mecanismo para que um 

modelador possa fornecer informações adicionais 

para o leitor de um diagrama de BPM. 

 

Fonte: Adaptado de BPMN 2.0 

  

Group

Text annotation



58 

 

3. REVISÃO TEÓRICA: A EXPORTAÇÃO DE BENS NO BRASIL 

 

 

 O objetivo deste capítulo é realizar uma revisão teórica acerca da exportação de bens no 

Brasil e servirá como base, juntamente à revisão teórica feita anteriormente, para a realização 

do presente projeto. A figura a seguir apresenta resumidamente os principais temas e autores 

abordados neste capítulo. 

 

 

Figura 10 – Resumo da revisão teórica de Exportação 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

•Ministério de Relações Exteriores (2011)

Exportação

•Ministério de Relações Exteriores (2011)

•Burlamaqui & Bassani (2007)

•Steffen (2006)

Agentes Aduaneiros

•Ministério de Relações Exteriores (2011)

Documentação Aduaneira

•Ministério de Relações Exteriores (2011)

Incoterms

•Ministério de Relações Exteriores (2011)

Regimes Aduaneiros Especiais
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3.1. Exportação Direta 

 

Segundo o Ministério de Relações Exteriores (2011), a exportação direta (ou exportação 

por conta própria) consiste na exportação e faturamento pelo próprio produtor ao importador e 

exige do produtor conhecimentos sobre todo processo de exportação, desde contato com o 

importador até a documentação de exportação, acordos comerciais internacionais, transações 

bancárias específicas da exportação, transporte, etc. 

A fim de estar apta a realizar exportação direta, a empresa deve possuir habilitação junto 

à Receita Federal para a obtenção da autorização para operações em comércio exterior. 

Habilitada, a empresa pode ser beneficiada com isenções fiscais ao produto exportado e créditos 

sobre os insumos utilizados no processo produtivo (MRE, 2011). 

Na exportação por conta própria, é frequente que o produtor ou exportador terceirize 

alguns processos da cadeia contratando um despachante (broker) e agente de cargas (freight 

forwarder). 

 

3.2. Exportação Indireta 

 

Por outro lado, a exportação indireta é realizada por meio de empresas estabelecidas no 

Brasil que adquirem produtos para exportá-los, tirando do produtor ou fornecedor a 

responsabilidade de algumas etapas do processo como o de cuidar da comercialização externa 

do produto, do transporte ao país de destino, da localização de compradores externos e da 

promoção externa do produto (MRE, 2011). 

Segundo o MRE (2011), a exportação indireta é utilizada principalmente por empresas 

sem experiência em comércio exterior, como micro e pequenas empresas e iniciantes no 

processo de exportação. Estas empresas que compram os produtos com o objetivo de exportá-

los e que configuram exportação indireta podem ser: 

• Trading Companies; 

• Empresas comerciais exclusivamente exportadoras; 

• Empresas comerciais que operam no mercado interno e externo; 

• Consórcios de exportação. 
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3.3. Despachante aduaneiro (Broker) 

 

Segundo a RFB (Receita Federal Brasileira) define em seu website, o despachante 

aduaneiro e seus ajudantes são profissionais que praticam atos relacionados ao despacho 

aduaneiro de bens ou de mercadorias em nome de seus representados, tendo como principal 

função a formulação da declaração aduaneira de importação ou de exportação, que é uma 

proposição da destinação a ser dada aos bens submetidos a controle aduaneiro, indicando o 

regime aduaneiro aplicado e comunicando os elementos exigidos pela Aduana para aplicação 

do regime declarado. 

 

3.4. Agente de Cargas (Freight Forwarder) 

 

O agente de cargas é o profissional que trata da parte documental e física do embarque 

da carga e toma toda a responsabilidade pelo transporte. Após contratados, são responsáveis 

por toda as etapas da cadeia logística ou por uma etapa específica, de acordo com a solicitação 

de seu contratante. Comumente são responsáveis pela programação da saída das cargas com o 

armador. Além disso, dentre os serviços prestados para o contratante, 

 

podem retirar o produto da área de elaboração ou venda; separar, embalar, marcar, 

consolidar o lote para a realização da exportação; emitir os documentos para a 

autorização da importação; emitir os documentos para o despacho de exportação; 

emitir os documentos para o transporte interior e seguro da carga; manusear, empilhar 

e armazenar; realizar o transporte interior da carga até o terminal de embarque do 

produto, transferir a carga da área de armazenamento até o costado do veículo; 

providenciar a colocação e a arrumação do produto dentro do veículo, realizar o 

transporte internacional. Na chegada ao país de destino o agente de carga poderá ser 

responsável pela retirada da carga de dentro do veículo, movimentar a carga do 

costado do veículo para o armazém estipulado, fazer a conferência, a marcação, a 

separação e o empilhamento, a realização do despacho aduaneiro, o transporte interior 

até o local de distribuição, a desconsolidação dos lotes e a distribuição no local de 

destino final. (BURLAMAQUI e BASSANI, 2007) 

 

3.5. Trading Company 

 

As trading companies são, segundo Steffen (2006), empresas que facilitam e promovem 

o comércio internacional de forma rápida e sem maiores complicações, principalmente para 

pequenas e médias empresas que estão se inserindo no comércio exterior atuando como 

intermediárias na representação e comercialização entre Brasil e outros países, lidando com os 

trâmites legais de exportação, estudando mercados para compra e venda de produtos e inserção 

de produtos de interesse para os mais variados mercados. 
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 Ainda segundo Steffen (2006), a grande contribuição das trading companies está no fato 

de que as micro e pequenas empresas costumam ter dificuldades para se inserir no mercado 

internacional devido à estrutura logística que geralmente possuem ou a departamentos 

incapacitados para lidar com este tipo de operação. 

 

3.6. Consórcio de exportação 

 

 O MRE (2011) define consórcios de exportação como sendo empresas que conjugam 

esforços ou estabelecem divisão interna de trabalho visando redução de custos ou aumento da 

oferta de produtos ao comércio externo com a finalidade de ampliar as exportações, sendo 

formados tanto por empresas que ofereçam produtos complementares quanto concorrentes. 

 O ministério também define três tipos de consórcios de exportação: De promoção de 

exportações, que visam desenvolver as atividades de promoções de negócios, de capacitação, 

de treinamento e de melhoria dos produtos a serem exportados; De vendas, normalmente 

formado por empresas que não possuem experiência em comércio exterior e consórcios de área 

ou país que reúne empresas que pretendem concentrar vendas em um único país ou região. 

 

3.7. Documentação 

 

 Durante o processo de exportação, há uma série de documentos necessários para a 

realização das operações necessárias. Entretanto, caso a organização já tenha registrado sua 

primeira exportação no SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior), alguns 

processos tornam-se automáticos. Dentre os documentos que são solicitados a todas as 

organizações estão (MRE, 2011): 

• Fatura Pró-forma: A exportação sempre tem início em um contato preliminar entre o 

exportador e o potencial importador. Caso o importador manifeste interesse, o 

exportador deverá enviar a ele a fatura pró-forma (Pro Forma Invoice), onde são 

estipuladas as condições de venda. Nela, estão contidas as seguintes informações: 

a) Descrição da mercadoria, quantidade, peso bruto e líquido, preço unitário e 

valor; 

b) Quantidades mínimas e máximas por embarque; 

c) Nome do exportador e do importador; 

d) Tipo de embalagem de apresentação e de transporte; 

e) Modalidade de pagamento; 



62 

 

f) Termos ou condições de venda (Incoterms); 

g) Data e local de entrega; 

h) Local de embarque e de desembarque; 

i) Prazo de validade da proposta; 

j) Assinatura do exportador; e 

k) Local para assinatura do importador que, com ela, expressa sua concordância 

com a proposta. 

• Carta de Crédito: Após o envio da fatura, o exportador receberá do importador um 

pedido de compra ou carta de crédito, documentos que confirmam o interesse na 

aquisição da mercadoria. O exportador então deve conferir as informações contidas 

na carta de crédito ou pedido de compra, confrontando-os com os contidos na fatura 

pró-forma ou na cotação do produto. Normalmente, a carta de crédito é emitida por 

um banco a pedido do importador, comprometendo-se a efetuar o pagamento ao 

exportador, desde que os termos estipulados sejam cumpridos; 

• Fatura comercial: Documento necessário para desembaraço pelo importador que 

contém todos os elementos relacionados à operação de exportação, sendo 

considerado um dos documentos mais importantes no comércio internacional e deve 

ser emitido pelo exportador no idioma do importador ou em inglês. Deve conter as 

seguintes informações: 

a) Nome e endereço completos do exportador; 

b) Nome e endereço completos do importador e, se for o caso, do adquirente ou 

do encomendante predeterminado; 

c) Especificação das mercadorias em português ou em idioma oficial do acordo 

geral sobre Tarifas e Comércio, ou, se em outro idioma, acompanhada de 

tradução em língua portuguesa, a critério da autoridade aduaneira, com as 

denominações próprias e comerciais e com a indicação dos elementos 

indispensáveis à sua perfeita identificação; 

d) Marca, numeração e, se houver, número de referência dos volumes; 

e) Quantidade e espécie dos volumes; 

f) Peso bruto dos volumes, entendendo-se, como tal, o da mercadoria com todos 

os seus recipientes, embalagens e demais envoltórios; 

g) Peso líquido, assim considerado o da mercadoria livre de todo e qualquer 

envoltório; 
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h) País de origem, como tal entendido aquele onde houver sido produzida a 

mercadoria ou onde tiver ocorrido a última transformação substancial; 

i) País de aquisição, assim considerado aquele do qual a mercadoria foi adquirida 

para ser exportada para o Brasil, independentemente do país de origem da 

mercadoria ou de seus insumos; 

j) País de procedência, assim considerado aquele onde se encontrava a 

mercadoria no momento de sua aquisição; 

k) Preço unitário e total de cada espécie de mercadoria e, se houver, o montante e 

a natureza das reduções e dos descontos concedidos; 

l) Custo de transporte e demais despesas relativas às mercadorias especificadas 

na fatura; 

m) Condições e moeda de pagamento; e 

n) Termo da condição de venda (Incoterm). 

• Romaneio (Packing List): Documento preenchido pelo exportador em inglês 

utilizado tanto no embarque como no desembarque da mercadoria que facilita a 

fiscalização aduaneira. Nele estão dispostos os volumes a serem exportados e seu 

conteúdo, devendo conter: 

a) Número do documento; 

b) Nome e endereço do exportador e do importador; 

c) Data de emissão; 

d) Descrição da mercadoria, quantidade, unidade, peso bruto e líquido; 

e) Local de embarque e desembarque; 

f) Nome da transportadora e data de embarque; 

g) Número de volumes, identificação dos volumes por ordem numérica, tipo de 

embalagem, peso bruto e líquido por volume e dimensões em metros cúbicos. 

• Nota Fiscal: A nota fiscal é o documento que deve acompanhar os bens que serão 

exportados desde a saída do estabelecimento do exportador até o momento de 

embarque da mercadoria para o exterior, devendo ser emitida em moeda nacional 

com base na conversão do preço FOB em reais. No caso de exportação direta, a nota 

fiscal será emitida em nome da importadora. No caso de exportação indireta, será 

emitida em nome da empresa que efetuará a operação de exportação; 

• Conhecimento de Embarque (Bill of Lading): O conhecimento ou certificado de 

embarque é o documento emitido pela empresa de transporte que comprova que a 
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mercadoria foi colocada a bordo do meio de transporte, sendo um documento aceito 

pelos bancos como garantia de que a mercadoria foi embarcada para o exterior, 

devendo conter os elementos a seguir: 

a) Nome e endereço do exportador e do importador; 

b) Local de embarque e de desembarque; 

c) Quantidade, marca e espécie de volumes; 

d) Tipo de embalagem; 

e) Descrição da mercadoria e códigos; 

f) Peso bruto e líquido; 

g) Valor da mercadoria; Dimensão e cubagem dos volumes; 

h) Valor do frete e forma de pagamento do frete: freight prepaid (frete pago) ou 

freight collect (frete a pagar). 

• Letra de Câmbio: A letra de câmbio é semelhante à duplicata emitida nas vendas 

internas, representa título de crédito emitido pelo exportador contra o importador, 

contendo os seguintes elementos: 

a) Número, praça e datas de emissão e de vencimento; 

b) Beneficiário, nome e endereço do emitente e sua assinatura; 

c) Instrumento que gerou o saque – carta de crédito, fatura comercial, etc. 

• Contrato de Câmbio: É um instrumento firmado para troca de moedas entre o 

exportador (vendedor de divisas) e um banco autorizado pelo Banco Central do Brasil 

a operar com câmbio; 

• Registro de Exportação no SISCOMEX:  Conjunto de informações de natureza 

comercial, financeira, cambial e fiscal, que caracteriza a operação de exportação de 

uma mercadoria e define seu enquadramento. Entretanto em operações cujo valor de 

exportação não exceda US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares dos Estados Unidos) 

estão dispensadas deste registro, podendo substituí-lo pelo Registro de Exportação 

Simplificado ou Declaração Simplificada de Exportação; 

• Registro de Operação de Crédito (RC): No RC, constam informações de caráter 

cambial e financeiro referentes a exportações com prazo de pagamento superior a 

360 dias, contados a partir da data de embarque. Em caso de seu preenchimento, este 

deve ser feito anteriormente ao preenchimento do registro de exportação, bem como 

seu requerimento; 



65 

 

• Registro de Venda (RV): Conjunto de informações da operação de exportação de 

produtos negociados em bolsas internacionais de mercadorias e commodities, por 

meio de enquadramento específico. Também devendo ser preenchido anteriormente 

ao preenchimento do registro de exportação; 

• Declaração de despacho de exportação (DDE): Documento gerado após despacho 

aduaneiro que deve ser apresentado à unidade da Receita Federal competente para 

que, ao fim do processo de exportação, seja registrada a averbação no SISCOMEX 

pelo órgão governamental. 

 

3.8. Processo de Exportação 

 

O processo legal de exportação independe dos processos internos da organização. Desta 

forma, independentemente de seus processos, há uma série de etapas que uma organização deve 

cumprir, segundo o MRE (2011), para concluir um processo de exportação, definindo os 

seguintes passos: 

• Negociação: O exportador e o importador definem as características do envio do 

produto. Escolhem-se então o incoterm, embalagens, o contrato de embarque e os 

dados de entrega; 

• Credenciamento: Caso não possua, o exportador deve solicitar credenciamento à 

Receita Federal para obter autorização e instalação do SISCOMEX e obter o registro 

de exportador e importador; 

• Preparação da documentação: Os dados de exportação devem ser inseridos no 

SISCOMEX para gerar o Registro de Exportação ou Declaração Simplificada de 

Exportação; 

• Chegada da carga ao terminal: A carga pode chegar unitizada ou consolidada para 

otimização do transporte; 

• Recebimento da carga: Após receber a carga, o agente de cargas e o terminal 

inspecionam física e documentalmente e acondicionam a mercadoria em local de 

armazenamento, contêineres ou pallets; 

• Presença de carga: O resultado da verificação física e documental é registrada no 

sistema interno e no SISCOMEX; 

• Entrega da documentação à Receita Federal: O despachante ou exportador apresenta 

a documentação (conhecimento de transporte, nota fiscal, RE, etc.) ao agente da 
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Receita Federal que, após verificação, os direciona a um dos canais de 

parametrização: verde, vermelho ou amarelo; 

• Conferência aduaneira: A conferência aduaneira destina-se à verificação de extravios 

ou avarias na presença do despachante ou exportador e do representante do terminal. 

Após vistoria, o auditor fiscal efetua liberação da carga no SISCOMEX ou, em caso 

de não liberação, o exportador ou despachante de formalizar à Receita Federal o 

pedido de cancelamento de embarque do produto; 

• Armazenagem de cargas: A carga é disponibilizada após apresentação dos 

documentos e é armazenada em local determinado pela Receita Federal; 

• Consolidação/Paletização: A carga é consolidada em um contêiner para embarque 

marítimo ou paletizada de acordo com orientação da companhia aérea; 

• Confirmação de embarque: Após a confirmação de embarque, o destino recebe 

informações e dados do embarque para emissão do comprovante de exportação. 

 

A Receita Federal também define a sequência de processos, para despacho aduaneiro 

que vai desde a emissão do registro de exportação até o comprovante de exportação, conforme 

apresenta a Figura 11. 
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Figura 11 – Processo de despacho de exportação 

Fonte: idg.receita.fazenda.gov.br 

 

3.9. INCOTERMS 

 

Segundo MRE (2011), os incoterms são termos de venda convencionados para definir 

as condições em que os produtos devem ser exportados. Quando utilizados em contratos, fixam 

direitos e obrigações de ambas as partes e estabelecem o significado do preço negociado, desta 

forma reduzindo interpretações controversas e prejuízos para uma das partes. 

Ao utilizá-los, as partes concordam com as determinações ditadas pelo termo em 

questão, principalmente com o momento da transferência das obrigações, ou seja, o momento 
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em que o exportador é considerado isento de responsabilidades legais sobre o produto 

exportado. São onze regras para transportes, sendo sete delas válidas para quaisquer transportes 

e quatro válidas apenas para transportes marítimos, conforme quadros a seguir. (MRE, 2011). 

 

Quadro 10 – Regras para qualquer modo de transporte 

EXW – Ex Works 

Todas as despesas e quaisquer perdas e danos a partir da 

entrega da mercadoria, incluindo o despacho da 

mercadoria para o exterior, são de responsabilidade do 

importador. 

FCA – Free Carrier 

O exportador entrega as mercadorias, desembaraçadas 

para exportação, à custódia do transportador, no local 

indicado pelo importador, cessando aí todas as 

responsabilidades do exportador. 

CPT – Carriage Paid to 

Esta condição estipula que o exportador deverá pagar as 

despesas de embarque da mercadoria e seu frete 

internacional até o local designado. Local designado é o 

local onde o vendedor transfere os custos para o 

comprador. 

CIP – Carriage and Insurance Paid to 

Adota princípio semelhante ao do CPT. O exportador, 

além de pagar as despesas de embarque da mercadoria e 

do frete até o local de destino, também arca com as 

despesas de seguro de transporte da mercadoria até o 

local de destino indicado. O local de entrega é diferente 

do local de destino designado. 

DAT – Delivered At Terminal 

O vendedor entrega as mercadorias quando, depois de 

descarregadas do meio de transporte chegado, são 

colocadas à disposição do comprador, em terminal no 

porto ou no local de destino. 

DAP – Delivered At Place 

A mercadoria é entregue ao comprador no veículo 

transportador no destino convencionado, sem 

descarregamento. A entrega ocorre em destino 

designado à disposição do comprador, mas pronto para 

a descarga. 

DDP – Delivered Duty Paid 

O exportador assume o compromisso de entregar a 

mercadoria, desembaraçada para importação, no local 

designado pelo importador, pagando todas as despesas, 

incluindo impostos e outros encargos de importação. 

FAS – Free Along Ship 

As obrigações do exportador encerram-se ao colocar a 

mercadoria, já desembaraçada para exportação, no cais, 

livre junto ao costado do navio. 

Fonte: Adaptado de MRE (2011) 

 

Quadro 11 – Regras para transporte marítimo 

FOB – Free on Board 

O exportador deve entregar a mercadoria, 

desembaraçada, a bordo do navio indicado pelo 

importador, no porto de embarque. 

CFR – Cost and Freight 
O exportador deve entregar a mercadoria no porto de 

destino escolhido pelo importador. 

CIF – Cost, Insurance and Freight 
Modalidade equivalente ao CFR, com a diferença de que 

as despesas de seguro ficam a cargo do exportador. O 
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exportador deve entregar a mercadoria a bordo do navio, 

no porto de embarque, com frete e seguro pagos. 

Fonte: Adaptado de MRE (2011) 

3.10. Canais de parametrização 

 

Segundo a Receita Federal, a seleção parametrizada é uma forma de atribuir níveis de 

conferência aduaneira às declarações de exportação e ocorre em horários estabelecidos 

previamente pela Unidade da Receita Federal ou de forma imediata a qualquer momento, a 

critério do supervisor do recinto aduaneiro. Há três canais de conferência: 

• Canal verde: O sistema procede com o desembaraço automático da declaração, não 

sendo obrigatória a conferência aduaneira; 

• Canal amarelo: Obrigatório exame documental efetuado pela fiscalização aduaneira; 

• Canal vermelho: Obrigatório exame documental e inspeção da mercadoria efetuados 

pela fiscalização aduaneira. 

 

3.11. Regimes Aduaneiros Especiais de Exportação e Incentivos Fiscais 

 

A fim de incentivar a indústria e impulsionar investimentos em alguns mercados, o 

governo oferece incentivos fiscais quando a exportação se enquadra a um regime aduaneiro 

especial. 

Segundo a Receita Federal, Regimes Aduaneiros Especiais são operações em que as 

transações de importação ou exportação gozam de benefícios fiscais como isenção, suspenção 

parcial ou total de tributos incidentes. Dentre os mais comuns em empresas do setor de petróleo 

estão: 

• Exportação temporária: Segundo a RFB, exportação temporária é um regime 

aduaneiro que permite a saída de mercadorias do País, com suspensão do pagamento 

do imposto de exportação, condicionada ao seu retorno em prazo determinado, no 

mesmo estado em que foram exportadas. 

• Drawback: A RFB define Drawback como a suspensão ou eliminação de tributos que 

incidem sobre insumos importados para a utilização em produtos exportados. Este 

regime foi instituído em 1966 como forma de incentivar as exportações, pois reduz 

custos de produção de produtos exportáveis e os torna mais competitivos no mercado 

internacional. 
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4. MÉTODO DE PESQUISA 

 

 

4.1. Classificação da pesquisa 

 

O método científico é um conjunto de atividades sistemáticas que permitem alcançar o 

objetivo, através de uma linha de raciocínio que fornecem base à pesquisa. Os métodos 

científicos são a forma mais segura inventada pelos homens para montar formas de 

compreender fenômenos e controlar o movimento das coisas que cerceiam um fato. Os métodos 

que servem de alicerce para as pesquisas científicas são: indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo 

e dialético (LAKATOS; MARCONI, 2003; GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

• Método indutivo: O método indutivo considera que o conhecimento se fundamenta 

na experiência e, portanto, não considera princípios pré-estabelecidos. Desta forma, 

parte-se de resultados particulares para uma verdade geral ou universal não contida 

nas partes examinadas, levando a uma conclusão mais ampla do que as premissas nas 

quais se basearam. Uma constatação pertinente do método indutivo é que, apesar das 

premissas atribuírem certa verossimilhança à conclusão, esta não é necessariamente 

verdadeira, apenas provavelmente o é. Assim, partindo da observação, é possível 

formular uma hipótese explicativa e chegar a conclusões prováveis; 

• Método dedutivo: Enquanto o método indutivo admite graus de certeza, dependendo 

da capacidade de sustentação da conclusão oferecida pelas premissas, os argumentos 

dedutivos podem ser apenas corretos ou incorretos. Desta forma, ou as premissas 

sustentam completamente a conclusão, ou não a sustentam de forma alguma. O 

método dedutivo, portanto, parte do geral para o particular assumindo premissas 

reconhecidas como verdadeiras e indiscutíveis para alcançar conclusões através da 

lógica. Segundo Lakatos e Marconi (2003), se os métodos indutivos aumentam o 

conteúdo das premissas em sacrifício da precisão, os métodos dedutivos sacrificam 

a ampliação do conteúdo para atingir a certeza; 

• Método hipotético-dedutivo: Quando os conhecimentos disponíveis sobre um 

assunto são insuficientes para explicar um fenômeno, o método hipotético-dedutivo 

sugere a formulação de uma solução provisória ou hipótese que possa explicar um 

problema. Destas hipóteses, são deduzidas consequências que serão testadas ou 

falseadas, com vista à eliminação de erros. Falsear significa tornar falsas as 
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consequências deduzidas das hipóteses. Enquanto método dedutivo busca a 

confirmação da hipótese, o hipotético-dedutivo busca evidências para derrubá-la 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009); 

• Método dialético: O método dialético refletir acerca da realidade. Desta forma, 

considera que quaisquer fatos envolvidos na pesquisa devem ser considerados em 

contextos presentes na realidade como políticos, econômicos, sociais, etc. Este 

método propõe investigar através da contraposição de elementos conflitantes e da 

compreensão de seus impactos em um fenômeno específico, não tomando conceitos 

como verdadeiros sem antes confrontá-los com outras teorias. De forma sintética, 

pode ser dividido em três etapas: tese, antítese e síntese (que se tornará a nova tese).  

 

Este projeto será desenvolvido através do método dedutivo no qual, a partir da 

explicitação e desdobramento do problema em questão, será possível a delimitação de suas 

causas, aplicação de ferramentas e análise de resultados. 

Para Ander-Egg (1978, apud LAKATOS; MARCONI, 2003), pesquisa é um 

procedimento reflexivo sistemático controlado e crítico que possibilita um entendimento de 

uma realidade investigada, permitindo descobrir fatos ou dados, relações ou leis em qualquer 

campo do conhecimento. 

Pesquisa científica é o resultado de um inquérito ou exame minucioso realizado com o 

objetivo de resolver um problema, recorrendo a procedimentos científicos (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). 

Gerhardt e Silveira (2009) definem as pesquisas como quantitativas e qualitativas: 

• Pesquisa qualitativa: A pesquisa qualitativa busca o aprofundamento da compreensão 

de um grupo ou organização ao invés da representatividade numérica, explicando o 

porquê das coisas e o que convém ser feito, sem quantificar valores, pois os dados 

são não-métricos. Sendo assim, a pesquisa qualitativa se preocupa com aspectos que 

não podem ser quantificados; 

• Pesquisa quantitativa: A pesquisa quantitativa, por outro lado, possui resultados 

quantificáveis e é centrada na objetividade, como influência do positivismo. Esta 

pesquisa considera que a realidade só pode ser compreendida com base na análise de 

dados brutos, recolhidos com instrumentos padronizados e neutros e recorre à 

linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno e relações entre 

variáveis. 
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Como esta pesquisa se propõe a analisar os dados em função de melhoria dos processos 

e métodos de auxílio à gestão de processos de exportação, compreendendo a totalidade do 

processo e a relação com seus atores e valor entregue ao cliente, esta pesquisa classifica-se 

como qualitativa. 

Segundo Gerhardt e Silveira (2009), as pesquisas podem ser classificadas quanto à sua 

natureza como: 

• Pesquisa básica: Objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço da ciência, 

sem aplicação prevista. Envolve verdades e interesses universais; 

• Pesquisa aplicada: Objetiva gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à 

solução de problemas específicos. Envolve verdades e interesses locais. 

 

Assim, esta pesquisa classifica-se como aplicada, pois propõe analisar métodos de 

auxílio à gestão de processos de exportação e propor melhorias para os processos de exportação 

de uma organização, podendo ser utilizados posteriormente para trazer melhorias de 

gerenciamento aos processos de outras empresas. 

Para Gil (2002) e Gerhard e Silveira (2009), é possível classificar as pesquisas com base 

nos objetivos em: 

• Pesquisa exploratória: Objetiva explorar o problema para torna-lo mais explícito e 

construir maior familiaridade para a construção de hipótese e envolve, na maioria das 

vezes levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências 

práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a 

compreensão; 

• Pesquisa descritiva: A pesquisa descritiva busca descrever características e 

fenômenos de uma população, realidade ou fenômeno ou estabelecer relações entre 

variáveis; 

• Pesquisa explicativa: Busca identificar fatores que determinam ou contribuem para a 

ocorrência de fenômenos, explicando o porquê das coisas através dos resultados 

oferecidos. 

 

Classificando esta pesquisa como descritiva e exploratória, espera-se conduzir esta 

pesquisa através de pesquisas bibliográficas, documentais e entrevistas com pessoas que 
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tiveram experiências com o problema, compreendendo melhor tanto o problema, quanto suas 

causas. 

Segundo Gerhard e Silveira (2009), é possível aliar o qualitativo ao quantitativo ao 

escolher diferentes modalidades de pesquisa sendo então indispensável a escolha dos métodos 

de pesquisa. Gil (2002) classifica os procedimentos: 

• Pesquisa bibliográfica: É desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos; 

• Pesquisa documental: Baseia-se em materiais que não tenham recebido tratamento 

analítico como gravações, memorandos, ofícios, diários, relatórios de empresa, etc; 

• Pesquisa experimental: Consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as 

variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de 

observação dos efeitos que a variável produz no objeto; 

• Pesquisa ex-post-facto: Pesquisa em que o estudo é realizado após a ocorrência de 

variações na variável dependente no curso natural dos acontecimentos; 

• Pesquisa de levantamento: Interrogação direta das pessoas cujo comportamento se 

deseja conhecer; 

• Pesquisa de campo: Semelhante ao levantamento, mas busca um aprofundamento nas 

questões propostas, sendo executado no local onde o fenômeno ocorre; 

• Pesquisa com survey: Busca obter dados ou informações sobre características ou 

opiniões de determinado grupo de pessoas acerca de um determinado fenômeno; 

• Estudo de caso: Envolver estudar de forma profunda e exaustiva um ou poucos 

objetos, permitindo seu amplo e detalhado conhecimento; 

• Pesquisa participante: Caracteriza-se pelo envolvimento e identificação do 

pesquisador com as pessoas investigadas; 

• Pesquisa-ação: Investigação com base empírica concebida em estreita associação 

com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo, envolvendo de modo 

cooperativo e participativo pesquisadores e participantes representativos da situação. 

 

Quanto aos procedimentos de pesquisa do presente projeto, serão realizadas pesquisas 

bibliográficas, pesquisas documentais e entrevistas. 

 A Figura 12 sintetiza as classificações do projeto. 
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Figura 12 – Classificação da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2. Método de trabalho 

 

 O presente projeto buscará, através de uma sequência de etapas, projetar práticas de 

gestão de processos em um processo de exportação, a fim de reduzir o ciclo de vida do processo. 

O ponto inicial do projeto se dará no levantamento de dados para a modelagem da 

situação atual, que auxiliará a compreensão do modelo atual do processo para seja 

posteriormente analisada em busca de falhas no processo e oportunidades de melhoria. Em 

seguida, o projeto buscará modelar a situação futura do processo e projetar práticas de 

gerenciamento contínuo do processo. 

A Figura 13 resume as etapas do método de trabalho do presente projeto. 
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Figura 13 – Etapas do projeto 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.1. Levantamento de dados 

 

A fim de compreender o processo, seu propósito, métricas, prazos e necessidades para 

modelar a situação atual e conhecer suas necessidades, serão executadas as seguintes atividades: 
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• Levantamento e análise documental do processo, incluindo normas, procedimentos e 

fluxogramas já desenvolvidos pela empresa; 

• Pesquisa qualitativa realizada através de entrevistas não-estruturadas com os 

colaboradores da área de comércio exterior e das áreas operacionais responsáveis por 

realizar o pedido de exportação, buscando compreender detalhadamente as atividades 

que exercem e como se relacionam ao processo de exportação para entregar valor ao 

cliente, levantar eventuais falhas no processo já detectadas por estes atores e 

sugestões de oportunidades de melhoria; 

• Pesquisas de normas e procedimentos estabelecidos pela Receita Federal Brasileira 

em roteiros de procedimentos disponibilizados no website do órgão federal; 

• Levantamento de dados quantitativos de custos, prazos e indicadores em banco de 

dados do processo. 

 

4.2.2. Modelagem da situação atual 

 

 Com base nos dados coletados na etapa anterior, será feita a modelagem da situação atual 

fazendo uso de um software de apoio. Dentre os softwares disponíveis, para este projeto será 

utilizado o Bizagi Modeler devido ao fato de já ter sido utilizado anteriormente em outras 

disciplinas do curso de engenharia de produção e já haver familiaridade com o software. 

 Como metodologia para a modelagem do processo, optou-se por utilizar BPMN devido à 

clareza de seus elementos gráficos e facilidade de compreensão, além de oferecer, de forma 

unificada, uma notação padronizada internacionalmente. Devido às vantagens que possui, torna 

mais eficaz o fluxo de informação entre a modelagem e a execução do processo, podendo, caso 

necessário, ser traduzida para um workflow através de BPEL. 

 

4.2.3. Análise do processo 

 

 Partindo da síntese dos dados qualitativos e quantitativos levantados, será desenvolvida 

uma árvore de realidade atual de Goldratt para examinar lógicas de causa-e-efeito entre falhas 

do processo, atividades e seu sequenciamento para aplicar a melhoria contínua com o intuito de 

eliminar desperdícios e métodos de redesenho de processo para reduzir tempo de ciclo, erros e 

eliminar tarefas duplicadas. 
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4.2.4. Modelagem da situação futura 

 

 A modelagem da situação futura será feita utilizando o mesmo software e mesma 

metodologia da modelagem da situação atual e será feita a partir das informações obtidas a 

partir da análise do processo, construindo um modelo de processo melhorado com práticas mais 

eficientes do que o processo anteriormente modelado. 

  

4.2.5. Projeção de práticas para gerenciamento contínuo do processo 

 

 Projetar práticas de controle, monitoramento e gerenciamento contínuo através da 

constante análise do modelo do processo, estudo de causas e efeitos de falhas, monitoramento 

de indicadores.  
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5. IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NOS PROCESSOS DE EXPORTAÇÃO 

 

 

Neste capítulo, objetiva-se descrever a unidade de análise deste projeto, explicitando a 

coleta de dados, definindo seu processo produtivo, os problemas aos quais este projeto se dispõe 

a propor soluções e enunciar as soluções propostas. 

Este projeto foi realizado tendo como objeto de análise o processo produtivo da célula 

de exportação de uma empresa da indústria petrolífera que exporta equipamentos de exploração 

de petróleo, tanto para outras organizações, quanto para unidades internacionais da própria 

empresa. Os produtos exportados vão desde tubulações a produtos químicos, baterias e 

radioativos que, apesar de caracterizarem a variedade de produtos exportados, suas sequências 

de atividades para exportação são semelhantes em termos de documentação necessária e 

atividades exercidas pelos colaboradores. 

A empresa possui vinte e quatro bases no Brasil, mas apenas a base de Macaé gerencia 

suas operações de exportação no país, através de uma célula de exportação que conta com seis 

funcionários. 

 

5.1. Histórico da oportunidade 

 

A ideia de estudar o processo de exportação sob a ótica do BPM surgiu da necessidade 

de orientar os atores envolvidos a uma visão horizontalizada e fornecer à gerencia métricas que 

permitissem o efetivo gerenciamento do processo, facilitando a observação de falhas e o 

controle de efeitos indesejáveis com o objetivo de reduzir o tempo de entrega dos produtos 

exportados. 

O cenário caracterizava-se pelo não monitoramento das falhas do processo e pela não 

adoção de práticas para evitar reincidência, fazendo com que o tempo de entrega de alguns 

produtos exportados aumentasse, levando às vezes à desistência do cliente pela compra. Isto se 

dava ao fato de que, devido às falhas, as cargas eram proibidas de embarcar no horário 

agendado, aumentando o tempo de armazenagem nos terminais de embarque e fazendo com 

que as entregas fossem feitas fora do prazo. 

Outro fator que possuía grande impacto sobre o desempenho do processo era devido à 

frequência com que ocorriam as falhas. Haviam normas definidas para tratamento de problemas 
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associados à documentação e declaração incorreta de informações, mas a ausência de práticas 

de exploração e tratamento de causa-raízes permitia que tornassem a acontecer. 

O último fator que contribuía para o aumento do tempo de entrega dos produtos era o 

gerenciamento ineficiente do volume de informações que transitava entre os participantes do 

processo. Devido ao fato de cada documento necessário à exportação ser emitido por uma 

entidade diferente em uma ordem específica e ao fato das solicitações e documentos transitarem 

pelo processo através de trocas de e-mails, era comum que o processo de exportação de um dos 

produtos estagnasse devido a um e-mail não lido ou esquecido, ou necessitasse de alterações 

devido a alguma informação declarada incorretamente. 

Sendo assim, foi perceptível que o nível de maturidade da organização e do processo 

em estudo poderia ser classificado como informal. Baseando-se em como Siqueira (2005) 

define os níveis de maturidade, as atividades básicas eram executadas, mas sem planejamento 

e rigor, tornando o desempenho insatisfatório, ocasionando falhas que poderiam ser evitadas 

com baixo custo e em curto prazo. Desta forma, o bom desempenho do processo dependia, em 

muitos casos, da dedicação e das habilidades dos colaboradores envolvidos. 

 

5.2. Período de armazenagem 

 

Após emitida a documentação necessária para exportação e depois de transportadas ao 

terminal, as cargas permanecem armazenadas até a data do embarque. Durante este período, o 

terminal arrecada do exportador um valor sobre o tempo durante o qual a carga permaneceu 

armazenada. Este valor, denominado custo de armazenagem, que compreende valores de custo, 

seguro e frete (CIF), é cobrado por período de armazenagem que aumenta conforme o tempo 

que a carga permanece em armazenagem e varia de acordo com o terminal. 

Os terminais utilizados pela unidade de análise são: 

• RIOGaleão: O terminal RIOGaleão é um terminal de transportes aéreos 

localizado no Aeroporto Internacional Tom Jobim, centro do Rio de Janeiro; 

• Terminal Libra Rio: O terminal Libra é um terminal de cargas marítimas, 

localizado no bairro Ponta do Caju, no Rio de Janeiro; 

• Terminal de contêineres Multirio: O terminal Multirio é um terminal de cargas 

marítimas também localizado no bairro Ponta do Caju, no Rio de Janeiro. 
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O período de armazenagem nos terminais é contado desde o dia em que a carga chega 

até o dia em que a carga embarca para transporte ao exterior e é cobrada em períodos 

acumulativos, sendo cada período um intervalo em que a carga permaneceu armazenada. Os 

Quadros 12 e 13 apresentam como os períodos de armazenagem são contabilizados em cada 

terminal e a taxa cobrada em cada um deles para armazenagem de materiais destinados à 

exportação. 

 

Quadro 12 – Tarifário do Terminal Aéreo 

Período Dias RioGaleão 

1º Até o 4º dia R$ 0,0731 por KG 

Progressão A cada 2 dias R$ 0,0731 por KG por período 

Fonte: Terminal RioGaleão 

 

Quadro 13 – Tarifário dos Terminais Marítimos 

  LibraRio MultiRio 

Período Dias 
Contêiner 

20' 

Contêiner 

40' 

Contêiner 

20' 

Contêiner 

40' 

1º Até o 7º dia Carência Carência Carência Carência 

Progressão A cada 7 dias R$ 158,16 R$ 241,91 R$ 186,82 R$ 311,84 

Fonte: Terminal LibraRio e Terminal MultiRio 

 

Após levantadas as informações de cobrança de períodos de armazenagem nos 

terminais, foram levantadas, a partir do banco de dados da célula de exportação, o número de 

ordens de exportação no ano de 2015, o terminal de destino, as datas de chegada ao terminal de 

embarque e de saída do país, o custo de venda e o peso aferido pela transportadora. 

 A partir da análise das informações citadas acima, e com o intuito de sustentar a suspeita 

da existência do problema de aumento do tempo de armazenagem no processo, foram 

contabilizadas 1753 ordens de exportação, sendo 461 ordens de exportação aérea e 1292 ordens 

de exportação marítima. As Figuras 14 e 15 representam esta frequência através de histogramas 

após a eliminação de outliers. 
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Figura 14 – Histograma de tempo de armazenagem para transportes aéreos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

Figura 15 – Histograma de tempo de armazenagem para transportes marítimos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A partir dos dados levantados, percebeu-se que apenas cerca de 6% das ordens de 

exportação aérea eram concluídas dentro dos 4 dias referentes ao primeiro período de 

armazenagem, que é o tempo esperado para conclusão do processo. A média de dias em 

armazenagem das cargas transportadas era de 11,17 dias (5º período de armazenagem) com um 

desvio-padrão de 10,07 dias. 

Para as ordens de exportação marítima, cerca de 6% eram concluídas dentro dos 7 dias 

referentes ao primeiro período de armazenagem, que é o prazo esperado para conclusão do 

processo. A média de dias em armazenagem era de 19,33 dias (3º período de armazenagem) 

com um desvio padrão de 13,38 dias. 

A partir das informações de quando as ordens de exportação chegaram aos terminais de 

embarque, de quando embarcaram e objetivando sensibilizar a gerência acerca da importância 

da mudança, também foi determinada a quantidade de períodos em que as cargas permaneceram 

nos terminais até o embarque e, consequentemente, os custos incorridos da permanência. Foi 

estimado que houve um gasto de R$ 426.221,31 com armazenagem. 

Entretanto, foi notado que as cargas eram transportadas aos terminais em datas próximas 

ao embarque para minimizar custos de armazenagem. Na inexistência de inconsistências, os 

produtos embarcavam na data prevista, dentro do prazo do primeiro período de armazenagem. 

Ou seja, a partir da chegada no terminal, embarcavam em até 4 dias em transportes aéreos e em 

até 7 dias em transportes marítimos. Sendo assim, quaisquer produtos que não embarcavam 

dentro do prazo do primeiro período de armazenagem possuíam alguma inconsistência e 

geravam custos adicionais de armazenagem com não conformidades. 

Assumindo que a permanência além do primeiro período de armazenagem significava 

que houve falhas no processo e que os custos incorridos destas falhas podem ser evitados em 

caso de embarque na data prevista, também foram estimados os custos de armazenagem destes 

períodos adicionais. Assim, estimou-se um custo com não conformidades de R$ 393.533,38 

com períodos extras de armazenagem para tratamento de pendências. Neste cenário, a gravidade 

da situação ficou clara quando se observou que 92% dos custos de armazenagem eram 

destinados a custear a permanência de cargas além do período inicial para tratamento de 

inconsistências e como consequência das falhas no processo. 

Não foi possível desenvolver o gráfico de Pareto para a priorização de falhas, pois não 

havia no processo de exportação a prática de registrar causas de falhas após sua ocorrência. 

Desta forma, apesar de ter sido possível identificar quantos processos falharam, não foi possível 

determinar quais causas foram responsáveis pela maior parte destas não conformidades. 
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5.3. Visão geral do processo de exportação 

 

O processo de exportação envolve seis atores, sendo duas unidades organizacionais e 

quatro atores externos, respectivamente: Segmento de serviço, Célula de exportação, Cliente, 

Agente de carga, Despachante e Receita Federal Brasileira. Este projeto será baseado no 

macroprocesso de exportação, com um enfoque no gerenciamento dos processos das unidades 

organizacionais. A Figura 16 mostra os atores envolvidos e os colaboradores das unidades 

organizacionais que possuem algum envolvimento com a exportação de bens. 

 

 

Figura 16 – Atores do processo 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5.3.1. Produtos 

 

A unidade de análise localiza-se na base fornecedora de equipamentos para exploração 

de petróleo, sendo a base responsável apenas pela armazenagem, montagem, manutenção e 

distribuição destes equipamentos e não pela fabricação. 

Cada produto possui um código que identifica seu segmento e características do 

equipamento e um número de série único. Os produtos localizam-se em áreas específicas de 

cada segmento para manutenção e manipulação, mas são gerenciados pelo almoxarifado. 

Devido ao tempo restrito, os processos de gestão do almoxarifado não são tratados neste 

trabalho. 
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5.3.2. Comunicação 

 

A comunicação interdepartamental e interorganizacional ocorre pessoalmente, através 

da transferência de e-mails e ligações telefônicas. Não é utilizado nenhum sistema para 

requisições ou emissão de documentos, sendo utilizado apenas o software Microsoft Excel, já 

que grande parte da documentação é emitida ou requisitada através de planilhas. Os sistemas 

utilizados são o Enterprise Resource Planning (ERP) para checagem de que os clientes estão 

cadastrados no sistema e o sistema integrado de logística que registra as operações logísticas da 

empresa para controle em escala global. 

O formulário de exportação e a solicitação de nota fiscal são preenchidos em modelos 

padronizados de planilhas do Microsoft Excel. Este mesmo programa também é utilizado para 

a emissão de invoices e packing lists. 

O formulário de exportação é uma planilha preenchida pelo requerente com informações 

acerca do equipamento a ser exportado. As informações necessárias para iniciar o processo de 

exportação incluem informações físicas e de identificação do produto, destinatário e tipo de 

exportação. A invoice também é feita em uma planilha de excel. Sendo uma fatura que deve 

contar as principais informações da transação, deve identificar as partes, descrever e quantificar 

os itens vendidos e informar valores, modo de transporte e termos de pagamento. Como forma 

de complementar as informações da invoice, a packing list costuma ser anexada a ela. É emitida 

da mesma forma que a invoice e deve conter informações de quantidade total e marcação de 

embalagens, identifica-las por ordem numérica, identificar o material da embalagem e prover 

informações físicas acerca de cada uma. 

As notas fiscais são documentos que notificam o código e algumas informações físicas 

das mercadorias. Também contém informações acerca do cliente e do fornecedor e possuem 

uma identificação em código de barras. Para a emissão deste documento, é preenchida uma 

solicitação em excel com as informações necessárias e enviada ao setor financeiro para emissão 

no mesmo dia. Caso necessário, o cancelamento deve ser feito em até 24 horas sem incorrer 

custos à empresa. 

Outros documentos pertinentes ao processo são: o conhecimento de embarque, emitido 

pelo agente de carga que funciona como uma garantia ao banco do comprador de que a carga 

foi embarcada; a presença de carga, também informada pelo agente de carga no Siscomex; e 
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RE e DDE, solicitados pelo despachante e processados no SISCOMEX com informações 

comerciais, financeiras, fiscais e cambias acerca da operação. 

As versões digitais destes documentos são armazenadas em uma pasta referente à 

transação na rede interna da célula de exportação. 

 

5.4. Identificação dos processos 

 

Já tendo adquirido conhecimento sobre quem são os atores do processo, departamentos 

envolvidos, como se comunicam, documentação emitida ao longo do processo e como transitam 

as informações. Para alcançar os objetivos do presente estudo, o conhecimento das atividades 

e processos de exportação devem ser identificados e conhecidos. Para isso, seguindo a 

metodologia apresentada anteriormente, foi realizado o levantamento dos processos da 

exportação através da análise das normas documentadas dos processos, exigências feitas pela 

RFB para exportações e entrevistas não-estruturadas com os colaboradores da célula de 

exportação e do segmento que possuíam atividades relacionadas ao processo. 

As entrevistas foram feitas intencionando obter informações acerca das atividades 

desempenhadas pelos colaboradores, a forma como eram desempenhadas, sistemas e softwares 

utilizados durante a execução de atividades, insatisfações e problemas identificados pelos atores 

do processo. Visando facilitar o acesso às informações sem causar desconforto aos 

entrevistados, optou-se pela realização de entrevistas não-estruturadas devido ao fato de os 

integrantes da célula de exportação negarem-se a fazer entrevistas estruturadas devido ao pouco 

tempo disponível e à quantidade de atividades que diziam ter a desempenhar e à desconfiança 

e desconforto dos outros entrevistados em fornecer tais informações a alguém de fora do seu 

setor. 

Durante o levantamento de informações e durante as entrevistas, foi possível obter 

informações de como os colaboradores executam os processos e quais problemas estão 

presentes nos processos. Foram entrevistados 22 colaboradores, sendo 6 da célula de 

exportação, 4 da distribuição do segmento, 1 do setor financeiro e 11 técnicos do segmento. 

Conforme o fluxograma da Figura 17, o macroprocesso de exportação é dividido em 

quatro processos: Análise do formulário de exportação, emissão da documentação de 

exportação, transporte ao terminal de embarque e liberação para transporte ao destino. 
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Figura 17 – Fluxograma de processos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5.5. Modelagem dos processos de exportação com BPMN 

 

Para a realização da modelagem dos processos do presente projeto, foi escolhida a 

notação Business Process Management Notation (BPMN). Conforme exposto anteriormente, 

esta notação foi criada com o objetivo de ser facilmente compreensível por todos os níveis da 

organização e atores do processo. 

Os modelos criados representam processos internos da organização que ocorrem em 

departamentos distintos. Cada departamento é representado em diferentes lanes dentro da 

mesma pool. 

A ferramenta utilizada para a construção dos modelos foi o software ARPO BPMN++ 

Modeler 4.5. A ferramenta supracitada foi escolhida por ser de distribuição gratuita e 

compatível com o computador utilizado para a realização do presente projeto. É importante 

ressaltar que, quando comparada a outras ferramentas voltadas para a modelagem de processos, 

o ARPO BPMN++ Modeler possui algumas divergências na forma como os objetos 

representam as relações, atividades e eventos de processos. Contudo, como não faz parte dos 

objetivos deste projeto discutir objetos de BPMN que melhor representem a modelagem de 

processos, serão utilizadas as definições oferecidas pelo ARPO BPMN++ Modeler. 

 

5.5.1. Processo “Análise do formulário de exportação” 

 

O processo de análise do formulário de exportação é o primeiro processo para exportar 

quaisquer equipamentos. Este processo refere-se ao preenchimento de um formulário-padrão, 

análise e validação das informações declaradas. 

O start do processo se dá a partir da solicitação de compra do cliente ou do requerimento 

de reparo de algum equipamento, quando há necessidade de manutenção fora do país requerida 

pelo próprio segmento. A partir da solicitação, o técnico do segmento preenche o requerimento 

de exportação com informações técnicas de número identificação, número de série, quantidade, 
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descrição, dimensões e peso dos produtos. Estas informações são utilizadas posteriormente para 

a emissão da invoice e do packing list, a partir dos quais serão emitidos o conhecimento de 

embarque e a presença de carga. 

 Em seguida, o especialista do segmento recebe o formulário por e-mail e o 

complementa com informações de valor do material, endereço, CNPJ do destinatário, via de 

transporte e tipo de exportação, que também são utilizadas para a emissão da invoice e do 

packing list e com a informação do centro de custos que é utilizado para a gestão de custos dos 

segmentos e cria o processo de transporte no sistema de gestão de logística. 

Com o formulário de exportação devidamente preenchido, o analista de exportação o 

recebe por e-mail e faz validação e, caso trate-se de material perigoso, solicita a ficha de 

emergência, MSDS, SDGD e PER em caso de material radioativo. A seguir, verifica se o cliente 

está cadastrado no sistema ERP e, em caso negativo, realiza o cadastro. Por fim, o analista faz 

solicitação da embalagem do produto à logística. 

A Figura 18 representa o fluxograma do processo.
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Figura 18 – Processo de análise do formulário de exportação 

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.5.2. Processo “Emissão da documentação de exportação” 

 

As informações advindas do formulário de exportação e validadas no processo anterior 

são utilizadas para a emissão da documentação exigida pela RFB e exportação dos 

equipamentos pretendidos. 

O processo se inicia quando a logística recebe uma solicitação de embalagem por e-mail 

do analista de exportação. Em seguida, a logística providencia uma embalagem de acordo com 

as dimensões e o peso do equipamento exportado e envia estas informações à célula de 

exportação via e-mail. 

O analista de exportação envia os dados de embalagem para os agentes de carga por e-

mail para realização de cotação de frete junto às transportadoras e, com as cotações feitas, envia 

ao cliente para decisão e aprovação. É importante citar que cada agente de carga envia uma 

cotação diferente e o cliente decide qual é a melhor opção, de acordo com seus próprios 

critérios. Após aprovação, caso o transporte seja marítimo, o analista de exportação solicita 

reserva do booking ao agente de carga. 

Com a cotação do frete aprovada, o analista de exportação cria a invoice e o packing 

list, onde constam as informações a seguir: 

• Remetente; 

• Destinatário; 

• Quantidade de produtos; 

• Tipo de embalagem; 

• Dimensões da embalagem; 

• Peso líquido; 

• Peso bruto; 

• Número de identificação; 

• Número de série; 

• Descrição dos produtos; 

• Valor unitário; 

• Valor total do produto; 

• Valor do seguro; 

• Valor total da invoice, somando o valor do produto com o do seguro; 

• Conteúdo de cada caixa; 

• Aeroporto/Porto de embarque; 
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• Via de transporte; 

• Tipo de seguro; 

• INCOTERM; 

• Quantidade de embalagens. 

• NCM 

 

A invoice e o packing list devem ser enviados para o cliente para conferência e 

aprovação, a fim de evitar posteriores impedimentos de embarque devido a informações 

declaradas incorretamente. Com esta documentação aprovada, é feita uma solicitação via e-

mail pelo analista de exportação ao despachante para análise e emissão de RE e DDE, conforme 

exigências da RFB. 

Por fim, o analista de exportação solicita ao agente de carga a emissão do conhecimento 

de embarque e envia ao cliente para aprovação. 

O fluxograma do processo pode ser visualizado nas Figuras 19 e 20.
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Figura 19 – Processo de emissão da documentação de exportação – Parte I 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 20 – Processo de emissão da documentação de exportação – Parte II 

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.5.3. Processo “Transporte ao terminal de embarque” 

 

Sendo aprovada a documentação do processo anterior, os equipamentos atendem às 

exigências da RFB para a exportação de bens e podem ser transportados para o terminal de 

embarque para viagem ao exterior. 

O processo se inicia quando a documentação de exportação foi emitida e aprovada. A 

partir disso, o analista de exportação envia as informações de quantidades, dimensões, peso e 

periculosidade dos equipamentos à logística por e-mail. Desta forma, a logística analisa as 

informações recebidas e determina a quantidade e a dimensões dos transportes que deverão ser 

contratados para o transporte das cargas ao terminal de embarque e informa a exportação acerca 

da data e horário de carregamento. 

Ao receber a programação de transporte, caso algum equipamento seja perigoso, o 

analista de exportação deve solicitar a documentação específica ao segmento e, caso seja 

considerado oversize, o analista de exportação deve, com 5 dias de antecedência ao 

carregamento, solicitar AET à logística que emitirá o documento junto ao DNIT para o 

transporte destas cargas. 

 No dia do carregamento, o analista de exportação solicita a emissão das notas ficais ao 

setor financeiro e, após recebe-las, as envia ao agente de carga e ao despachante, entrega versões 

impressas ao motorista e aprova o carregamento. Vale ressaltar que, caso haja cargas perigosas, 

também devem ser entregues cópias impressas e coloridas da documentação de cargas perigosas 

ao motorista. 

 Por fim, o analista de exportação comunica via e-mail o tempo estimado para chegada 

do transporte ao terminal de embarque para descarregamento e aguarda sua chega ao terminal. 

 As Figuras 21 e 22 representam o fluxograma do processo.
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Figura 21 – Processo de transporte ao terminal de embarque – Parte I 

Fonte: Elaborado pelo autor 



95 

 

 

Figura 22 – Processo de transporte ao terminal de embarque – Parte II 

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.5.4. Processo “Liberação para transporte ao destino” 

 

O processo de liberação para transporte ao destino envolve a confirmação de chegada 

da carga ao terminal de embarque, parametrização, resolução de possíveis pendências 

apontadas pela RFB, desembaraço e embarque para destino. 

Quando os itens transportados chegam ao terminal de embarque, o analista de 

exportação solicita a presença de carga ao agente de carga e, caso a carga seja perigosa, solicita 

a uma empresa terceirizada que realize a etiquetagem das cargas de acordo com a IATA ou a 

IMO. Após devidamente etiquetadas, é solicitado ao despachante via e-mail que seja feito o 

desembaraço das cargas. Caso o transporte até o destino seja marítimo, a carga será consolidada 

no container previamente reservado que deverá ser lacrado para embarque. 

 Por fim, o analista de exportação comunica o cliente que o despacho aduaneiro foi 

concluído e o ETA. 

 O fluxograma da Figura 23 representa o processo de liberação da carga para transporte 

ao destino.
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Figura 23 – Processo de liberação para transporte ao destino 

Fonte: Elaborado pelo autor
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5.6. Árvore da realidade atual da exportação 

 

Será exposto a seguir o processo de identificação de efeitos indesejáveis e causas-raízes 

através do desenvolvimento da árvore da realidade atual (ARA). Seguindo as etapas 

explicitadas no capítulo 2 deste projeto propostas por Cogan (2007) para a identificação de 

causas-raízes dos efeitos indesejáveis que ocorrem na unidade de análise. A ARA foi construída 

seguindo 7 passos: 

 

1. Listar ao menos cinco efeitos indesejáveis aparentes dentro do sistema; 

2. Realizar o teste de clareza de cada EI, observando se a afirmação é clara e concisa; 

3. Buscar relações de causa e efeito entre os EIs, através da lógica “Se... Então”; 

4. Conectar todos os EIs, respeitando suas relações de causa e efeito; 

5. Ler a árvore de baixo para cima, fazendo o escrutínio quando necessário, 

questionando se a árvore reflete sua intuição sobre a área e, caso necessário, 

expandindo-a ou eliminando entidades que não sejam necessárias para conectar todos 

os EIs; 

6. Apresentar a árvore a alguém que tenha conhecimento do processo; 

7. Localizar a causa-raiz, responsável por 70% dos EIs. 

 

Para a construção da ARA, os EI foram obtidos de três formas: Através da observação 

do processo, da análise dos modelos e das entrevistas realizadas com os atores que, de alguma 

forma, estavam envolvidos com a exportação. 

O processo foi observado durante três meses e, durante este período, as falhas 

observadas foram registradas como efeitos indesejados para que compor a ARA. Assim, foram 

observadas principalmente falhas consideradas finais, pois aparentavam ser consequências de 

falhas anteriores. As falhas identificadas eram relacionadas a inconsistências e ausências de 

informações, não emissão de documentação, cancelamento de notas fiscais e transportes, 

aumento no tempo de armazenagem e reincidência de falhas. 

Em seguida, foram feitas entrevistas não estruturadas com os atores do processo devido 

às limitações de tempo e desconforto que surgiram, conforme citado anteriormente. Durante as 

entrevistas, foram registradas sugestões de melhoria e insatisfações acerca das atividades 

expostas para que fossem analisadas posteriormente. Assim, foram identificadas falhas não 

observadas, como a dificuldade no preenchimento dos modelos de requisição da documentação, 
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as solicitações de nota fiscal e ordens de exportação feitas em cima da hora, a falta de 

comunicação quanto à situação das ordens de exportação a agentes críticos do processo, 

esquecimento de ordens de exportação e falhas relacionadas à pesagem dos equipamentos. 

E, finalmente, foram analisados os modelos do processo, através dos quais foi possível 

observar efeitos indesejados mais profundos e mais próximos das causas das falhas como o 

intenso fluxo de informação, grande volume de e-mails que transitavam ao longo do processo, 

retrabalho e ausência de integração do processo a bancos de dados da organização. A partir daí, 

montou-se a ARA, através da execução dos sete passos supracitados. 

Para a realização do primeiro passo, deve-se listar ao menos cinco efeitos indesejados 

aparentes dentro do sistema e, no passo seguinte, realizar o teste de clareza para cada EI, 

observando se a afirmação apresenta clareza e concisão. Em caso negativo, o EI deve ser escrito 

de forma correta. 

A seguir, deve-se buscar relações de causa e efeito entre os EI. Ou seja, segundo o 

terceiro passo, parte-se do EI “Atrasos nas exportações” e faz-se a pergunta: “Por que as 

exportações atrasam? ”. Em seguida, verifica-se quais EI possuem uma relação de causa e efeito 

com o primeiro e estabelece-se a ligação. O quinto passo orienta à leitura crítica da árvore em 

sentido base-topo a fim de validar se a árvore reflete a realidade do processo ao qual se aplica.  

O Quadro 14 exibe os efeitos indesejados do processo de exportação depois de realizado 

o teste de clareza e a leitura da árvore de baixo para cima, o número de identificação de cada 

efeito indesejável e a nomenclatura correspondente. 

 

Quadro 14 – Efeitos indesejados identificados no processo de exportação 

EI Nomenclatura do Efeitos Indesejados (EI) 

1 Atrasos nas exportações 

2 Cancelamento do transporte ao terminal 

3 Demora na emissão de notas fiscais 

4 Aumento do tempo de armazenagem 

5 Solicitação de muitas notas fiscais simultaneamente 

6 Documentação feita com urgência pois a carga já está no terminal 

7 Solicitações de notas fiscais em cima da hora 

8 Transporte de produtos sem documentação pronta 

9 É necessário solicitar documentação, presença de carga e desembaraço do agente de carga e 

despachante 

10 Documentação de cargas perigosas é enviada ao terminal após envio do produto 

11 Transporte ao exterior cancelado ou adiado 

12 Pedidos de exportação urgentes solicitados em cima da hora 
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13 Agente de carga e despachante não emitem documentação, informam presença de carga ou 

desembaraço com urgência 

14 Cancelamento de notas fiscais 

15 Ausência de documentação de cargas perigosas 

16 Cargas perigosas não etiquetadas 

17 Coletar e entregar produtos no terminal correto 

18 Documentos já emitidos precisam ser alterados 

19 Documentação para transporte de cargas oversize não emitida 

20 Produto entregue no terminal incorreto 

21 Difícil acompanhamento do status das exportações 

22 Ausência de informação de carga oversize 

23 Nota fiscal emitida com informações incorretas 

24 Ausência de informação de carga perigosa na documentação 

25 Documentação refere entrega no terminal errado 

26 Divergências entre peso declarado e peso medido no terminal 

27 Há demora no descarregamento de cargas no terminal 

28 Informações acerca da exportação são perdidas 

29 Não há pesagem de cargas 

30 Não há contato entre motorista e terminal para descarregamento no momento da chegada 

31 Não é feito um acompanhamento eficiente do transporte ao terminal 

32 E-mails se perdem na caixa de entrada 

33 Operacional não preparou ou localizou produtos para transporte 

34 Formulário de exportação preenchido incorretamente 

35 As empilhadeiras não estão calibradas 

36 As empilhadeiras com sistema de pesagem estão indisponíveis 

37 Excesso de e-mails 

38 Operacional não foi informado sobre o transporte 

39 Formulário de exportação preenchido manualmente 

40 Reincidência de falhas 

41 Alguns processos não possuem donos 

42 Canal de comunicação do processo é majoritariamente através de e-mails 

43 A pesagem é feita utilizando-se empilhadeiras 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura 24 apresenta a árvore de realidade atual elaborada. A fim de manter a 

legibilidade do diagrama, as entidades estão representadas pelos números de cada efeito 

indesejável ao invés de pela nomenclatura.
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Figura 24 – Árvore de Realidade Atual 

Fonte: Elaborado pelo autor
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Uma vantagem na leitura da ARA é que, sabendo que a relação entre as entidades é de 

causa e efeito, qualquer usuário pode compreendê-la tanto em uma leitura de baixo para cima, 

quanto de cima para baixo. Em uma leitura de baixo para cima, a ARA pode ser lida conforme 

orienta Cogan (2007), em que “Se EI X ocorre, então EI XY ocorrerá”. Lendo a árvore no 

sentido contrário, “EI XY acontece porque EI X acontece”. 

A ferramenta utilizada para a construção da ARA é a versão de teste do software Flying 

Logic Pro V3.0.7. Esta ferramenta é voltada para a criação de árvores da teoria das restrições. 

Uma funcionalidade do software que é de grande valor é a característica que tem de reorganizar 

a árvore conforme se criam, modificam ou eliminam entidades. 

O logo da ferramenta utilizada aparece nas Figuras porque a versão de demonstração do 

software não permite ao usuário armazenar os modelos sem ele.  

A partir das informações coletadas nas entrevistas e da análise dos EI e após realizadas 

todas as conexões e ajustes necessários, a árvore de realidade atual apresentou três blocos que 

se classificavam entre três tipos de problema: 

• Problemas relacionados à pesagem de cargas; 

• Problema relacionados ao gerenciamento do processo; 

• Problemas relacionados ao fluxo de informações do processo. 

 

5.7. Propostas de melhoria 

 

A presente seção tem por objetivo apresentar de forma detalhada as causas-raizes do 

processo obtidos na etapa de construção da árvore de realidade atual, explicando-as e 

anunciando a relação que possuem com os EI e com os processos que afetam. A seguir 

enunciam-se as propostas de melhorias e seu embasamento. 

É importante notar que o objetivo do presente projeto não é a aplicação de propostas de 

melhorias ou a análise dos resultados que vêm delas. Devido à impossibilidade de aplica-las e 

ao tempo disponível, tais etapas não fazem parte do escopo deste projeto. 

 

 

 

 

 



103 

 

5.7.1. Pesagem de equipamentos 

 

Os problemas relacionados à pesagem da carga já haviam sido identificados 

anteriormente à criação da ARA devido ao número de casos em que foi constatada divergência 

de peso no terminal de embarque. Como os colaboradores não têm acesso a uma balança 

industrial para realizar a pesagem das cargas, isto causa o EI 49 e a pesagem é feita utilizando 

empilhadeiras. Uma das consequências disso é o EI 50, em que as empilhadeiras com sistema 

de pesagem podem estar indisponíveis. Para utilizar uma empilhadeira, é necessário agendar 

seu uso com antecedência, pois são compartilhadas por diversos departamentos. Na ocorrência 

deste evento, o processo prossegue normalmente com as informações já declaradas na 

documentação. 

Outra consequência é o EI 51 quando, em alguns casos, apesar de ser utilizada uma 

empilhadeira com sistema de pesagem, esta não se encontra calibrada. Sendo assim, o peso 

declarado na documentação é divergente daquele medido quando a carga chega ao terminal. 

Quando os equipamentos chegam ao terminal e são preparados para embarque, a 

transportadora realiza a pesagem dos equipamentos e constata que o peso aferido diverge 

daquele declarado na documentação (EI 8), causando o cancelamento do transporte agendado 

(EI 52) e a necessidade de alterar os documentos após a emissão (EI 9), sendo necessário que a 

carga passe mais tempo em armazenagem no terminal de embarque (EI 1) e atrase a exportação 

(EI 3). 

 

Proposta de melhoria 

A proposta de melhoria para este problema-cerne pode ser classificada de acordo com 

o que o BPM CBOK (2013) define como sendo uma melhoria quick win e consiste em adquirir 

um instrumento de pesagem que permita aos colaboradores a verificação do peso dos produtos, 

possibilitando a declaração de valores corretos de peso das cargas transportadas para evitar ou 

reduzir a incidência de casos de divergência de peso. Para isso, foi feito um levantamento de 

instrumentos com essa funcionalidade com características técnicas que se adequem à utilização 

no ambiente estudado. 

Primeiramente, foram pesquisados na internet modelos de balanças eletrônicas 

industriais de diferentes capacidades. Estas balanças são baixas e possuem uma superfície de 

chapa lisa e um indicador externo LCD que apresenta o peso do material posicionado sobre ela. 

Uma síntese dos modelos, marcas e preços das balanças encontradas pode ser vista no Quadro 

15. 
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Quadro 15 – Modelos e preços de balanças industriais 

Modelo Capacidade Preço 

Micheletti MIC1000 MIC3 RS232 1000 kg  R$ 3.100,00  

Micheletti MIC2000 Chapa Lisa 2000 kg  R$ 3.539,70  

Toledo 2198 3000 kg  R$ 6.436,00  

Micheletti Rs232 4000 kg  R$ 7.859,00  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Outra opção para a pesagem de cargas é a de se utilizar um dinamômetro. Para a 

utilização deste equipamento, as cargas que devem ser pesadas são fixadas a um dos ganchos 

do dinamômetro, enquanto o outro gancho é fixado em um equipamento que possa suspendê-

lo junto da carga. Assim, o equipamento é capaz de medir o peso da carga a partir da força 

vertical que ela aplica sobre ele. Entre os dois ganchos, há um visor que pode ser digital ou 

analógico. O Quadro 16 apresenta os dinamômetros industriais encontrados para compra. 

 

Quadro 16 – Modelos e preços de dinamômetros industriais 

Modelo Capacidade Preço 

IHS-1 1000 kg  R$ 1.884,00  

IHS-3 3000 kg  R$ 2.152,00  

IHS-5 5000 kg  R$ 2.494,00  

IHS-10 10000 kg  R$ 3.050,00  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Outra alternativa é continuar a fazer uso do sistema de pesagem de empilhadeiras. 

Atualmente, as empilhadeiras são utilizadas para pesagem apenas para conferência das 

informações, depois que a documentação já foi emitida e a carga está em processo de 

carregamento. Idealmente, a pesagem seria feita antes da emissão da documentação, quando a 

constatação de divergência de peso ainda não acarretaria problemas ao processo. Neste caso, o 

segmento teria um longo período para agendar o uso do equipamento para realizar a pesagem 

da carga e corrigir informações incorretas. Entretanto, para que este seja um método praticável, 

a calibragem do sistema deve ser efetuada pelo departamento de manutenção em intervalos 

menores do que é feita atualmente, visto o sistema de pesagem fornece informações incorretas 

de peso frequentemente. 

Apesar do sistema de pesagem das empilhadeiras e do dinamômetro serem opções de 

custo menor do que o de adquirir uma balança industrial, esta última opção possui uma 

vantagem sobre as outras: o manuseio das cargas. Cargas mais leves que possam ser 
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transportadas fazendo uso de um carrinho de cargas dispensam a necessidade do agendamento 

de empilhadeiras para a pesagem, enquanto para fazer utilização do dinamômetro e do sistema 

de pesagem seria necessário o agendamento para utilizarem-se os equipamentos, 

independentemente do peso. Além disso, o uso do dinamômetro pode ser limitado, dependendo 

das dimensões das cargas. Caso a altura máxima atingida pela empilhadeira não seja suficiente 

para levantar cargas de maiores alturas, seria necessário o agendamento de um guindaste para 

fazê-lo. 

Um fato observado na unidade estudada foi de que, quanto menor o peso das cargas, 

maior era a frequência com que casos de divergência de peso ocorriam. Isso se dava por dois 

motivos: cargas extremamente pesadas normalmente estavam associadas a projetos de maior 

impacto e costumavam ser acompanhadas por algum membro da alta administração; e a adoção 

de um valor de 5% de tolerância para divergências de peso por parte das transportadoras e 

órgãos regulamentadores. O impacto deste segundo fator se dá devido ao fato de que, enquanto 

cargas com 10000 kg permitiam 500 kg de divergência de peso, cargas com 20 kg possuíam 

apenas 1 kg de tolerância e, devido a isto, estavam muito mais sujeitas a divergências.  

Primeiramente, foi feito um levantamento dos pesos das cargas exportadas no período 

de um ano. Ao longo do ano de 2015, foram contabilizadas 1753 ordens de exportação com 

pesos de cargas variando de 0,1 kg a 126 toneladas. Com o intuito de compreender de forma 

mais simples como se distribuem os pesos das cargas exportadas, foi desenvolvido um gráfico 

de Pareto com estas informações. As cargas foram classificadas entre sete categorias de 

intervalo de peso e foi calculado o percentual acumulado de cargas em cada categoria, conforme 

demonstra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Informações detalhadas presentes no gráfico de Pareto 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Intervalo de peso Quantidade de cargas % acumulado 

Até 1000 1337 76% 

De 1001 a 2000 102 82% 

De 2001 a 3000 53 85% 

De 3001 a 4000 38 87% 

De 4001 a 5000 13 88% 

De 5001 a 10000 90 93% 

Acima de 10000 120 100% 

Total 1753  
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A partir das informações acima, foi desenvolvido o gráfico de Pareto apresentado na 

Figura 25. 

 

 

Figura 25 – Gráfico de Pareto dos pesos das cargas exportadas 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Foi observado que das 1753 ordens de exportação, 82,09% encontram-se no intervalo 

de até 2000 Kg. Considerando esta informação, a de que as cargas mais leves estão mais sujeitas 

a divergências e o preço de aquisição das balanças, recomenda-se a aquisição da balança 

Micheletti MIC 2000 Chapa Lisa, com capacidade de pesagem de até 2000 kg e custo de 

aquisição de R$ 3.539,70. Devido aos argumentos apresentados, acredita-se que a balança será 

capaz de atender a todas as necessidades de pesagem da célula de exportação.  

 

5.7.2. Fluxo de informação 

 

Os problemas relacionados ao fluxo de informações começam no preenchimento 

manual do formulário de exportação (EI 39), que solicita do requerente diversas informações 

que poderiam ser obtidas por bancos de dados de outros departamentos: do almoxarifado, de 

onde é possível obter informações de peso, dimensões, tipo de embalagem (caso haja), NCM, 

descrição do produto e periculosidade; e do ERP que possui informações acerca dos clientes 

cadastrados. Devido à grande quantidade de informações solicitadas, não é incomum que às 

1337

102 90 71 53 38 29 18 15

76,27%
82,09%

87,22%
91,27% 94,30% 96,46% 98,12% 99,14% 100,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Até 1000 De 1001 a
2000

De 5001 a
10000

Acima de
15000

De 2001 a
3000

De 3001 a
4000

Entre
12001 e
15000

Entre
10001 e
12000

De 4001 a
5000

Pesos das Cargas Exportadas



107 

 

vezes o formulário seja preenchido incorretamente (EI 43). Isto tem como consequência 

diversos EI: 

 

• A nota fiscal de transporte pode ser emitida com informações incorretas (EI 43), 

sendo necessário o cancelamento delas posteriormente (EI 27), atrasando ou 

cancelando o carregamento e transporte das cargas ao terminal de embarque (EI 24);  

• Ausência de informação de carga oversize (EI 30), fazendo com que a documentação 

para transporte de cargas oversize não seja solicitada e emitida (EI 32), sendo 

necessário cancelar as notas fiscais emitidas para este equipamento (EI 27) e o 

transporte (EI 24); 

• Ausência de informação de carga perigosa na documentação (EI 10), que causa 

cancelamento de notas fiscais (EI 27) e transporte (EI 24); não etiquetagem das 

cargas de acordo com as normas das organizações internacionais de transporte (EI 

11); ausência da documentação exigida para transporte de cargas perigosas (EI 12), 

que faz com que o transportadora cancele o transporte (EI 52) e seja necessário enviar 

esta documentação ao terminal após o envio do produto (EI 5); e necessidade de 

alteração de documentos já emitidos (EI 9), que causa cancelamento de transporte 

(EI 52) e aumento no tempo de armazenagem (EI 1);  

• Documentação refere entrega no terminal errado (EI 6), que causa a necessidade de 

alterar informações na documentação já emitida (EI 9) e coletar e entregar os 

produtos no terminal correto (EI 54), levando ao cancelamento do transporte ao país 

de destino(EI 52) e aumento do tempo de armazenagem nos terminais de embarque 

(EI 1); 

• Divergências entre peso declarado e peso medido no terminal (EI 8), que já foi 

exposto na seção 6.1. 

 

Proposta de melhoria 

A fim de otimizar a comunicação e o fluxo de informações do processo, evitando ruídos 

que tenham como consequência a declaração de informações conflitantes na documentação e 

gargalos no processo, propõe-se a automatização do fluxo de informações do processo. Com a 

automatização será possível também eliminar do cotidiano dos colaboradores as atividades que 

não agregam valor ao serviço, diminuindo a sobrecarga de trabalho e conferindo maior 

agilidade ao processo. 
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Tornando o fluxo automático, haverá uma redução da quantidade de e-mails recebidos 

e da perda de informações decorrente disto, visto que o sistema será responsável por gerenciar 

a lista de atividades dos colaboradores e, na conclusão de cada etapa, dar sequência ao processo, 

dando seguimento às atividades sob responsabilidade do cada ator seguinte. 

 

5.7.3. Gerenciamento do processo 

 

Conforme apresentado anteriormente, uma das propostas de melhoria sugere a 

padronização e automatização dos processos. Entretanto, conforme orienta a própria disciplina 

de gestão por processos, simplesmente padronizar e automatizar atividades não é o suficiente 

para usufruir dos benefícios oferecidos por ela. O último bloco de efeitos indesejados aponta 

para uma situação tão grave quanto a anterior e que abrange uma área ainda maior da 

organização: a ausência de gestão de processos. 

A situação descrita por Jesus e Macieira (2015) representa perfeitamente a forma como 

os processos são vistos na organização analisada. Segundo os autores, devido à quantidade de 

problemas com a qual a alta administração precisa lidar, é natural que a gestão por processos 

fique em segundo plano, cabendo aos operadores pensarem em como melhorar a operação. 

Na unidade de análise, não há práticas para a garantia do sequenciamento das atividades. 

Não é incomum que, ao término de uma atividade, a seguinte não se inicie, seja devido aos 

problemas de gestão de informações ou devido ao fato de que alguns processos não possuem 

donos (EI 35). Um exemplo é o processo de descarregamento do transporte quando chega ao 

terminal de embarque. Neste momento, o motorista do transporte, fora do terminal, aguarda que 

entrem em contato com ele para sua entrada e o agente de carga, dentro do terminal, também 

aguarda que o motorista entre em contato quando chegar (EI 25). Nesta situação, até que o 

analista de exportação se dê conta de que o transporte está aguardando no terminal e entre em 

contato com o agente de carga, o processo de descarregamento é atrasado (EI 26), correndo o 

risco de que a entrega seja adiada e feita no dia seguinte (EI 4). 

Situações similares também ocorrem no processo de emissão da documentação e de 

liberação para transporte ao destino. A ausência de controle e gerenciamento do processo e de 

práticas de melhoria contínua tornam frequente a ocorrência de situações similares à descrita. 

Além disto, não há indicadores para controle e análise do processo e é inexistente a 

cultura de realizarem-se reuniões de análise crítica com o intuito de definirem ações corretivas 
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e de melhoria para o processo. Como consequência disto, todas as falhas ocorridas possuem 

uma chance de ocorrerem novamente devido ao não tratamento de suas causas (EI 55). 

 

Proposta de melhoria 

O processo redesenhado deve considerar quem são os atores responsáveis por cada 

atividade e por cada etapa do processo. Desta forma, considerando quem são os responsáveis 

por passar este processo à frente e gerenciar seu fluxo quando não puder ser gerenciado através 

do workflow. A fim de garantir o bom funcionamento do processo, é necessário também que 

ele seja gerenciado, controlado e analisado através de indicadores que traduzam o valor 

percebido pelo cliente ou “de fora para dentro”. 

A gestão do dia-a-dia proposta por Jesus e Macieira (2015) sugere a criação de 

indicadores e sua consolidação em relatórios que subsidiem reuniões periódicas de análise 

crítica dos processos. Nestas reuniões, podem ser geradas ações corretivas ou de melhoria para 

o processo visando seu aperfeiçoamento contínuo.  
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6. PROCESSO FUTURO 

 

 

O objetivo deste capítulo é detalhar o funcionamento do processo futuro, considerando 

a aplicação das melhorias propostas no capítulo anterior. A ideia é apresentar o diagrama do 

processo redesenhado e automatizado detalhando suas atividades e projetar práticas de melhoria 

contínua através da gestão do dia-a-dia. 

 

6.1. Workflow 

 

Conforme apresentado anteriormente, o sistema de gerenciamento de workflow deve 

objetivar a redução das atividades que não agregam valor ao serviço como a dupla validação 

do formulário de exportação e o exagerado fluxo de e-mail, mantendo na rotina dos 

colaboradores apenas as que envolvem tomada de decisão ou tornam inviável sua 

automatização. O sistema deve permitir: 

• Roteamento de atividades; 

• Integração a bancos de dados; 

• Distribuição automática de atividades; 

• Lista de atividades; 

• Acompanhamento do processo; 

• Controle e atualização de indicadores; 

• Geração de dados gerencias. 

 

6.1.1. Roteamento de atividades 

 

Conforme observado no processo, houve casos em que não foram desempenhadas as 

etapas de emissão da documentação de transporte de cargas perigosas, etiquetação destas 

cargas, emissão de documentação de transporte de cargas oversize ou agendamento de frete 

devido à carga de atividades à qual os colaboradores estavam submetidos ou ao fluxo ineficiente 

de informação ao longo do processo. 

A fim de garantir a execução de atividades condicionais no processo e conferir agilidade 

no planejamento da execução de cada ordem de exportação, o workflow deve realizar o 

roteamento de atividades a partir do preenchimento do formulário de exportação. Desta forma, 
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quando o usuário inicial fizer o preenchimento, o sistema definirá a sequência de atividades de 

forma automática. As atividades que dependem de informações como periculosidade, modo de 

transporte e regime de exportação para sua execução serão inclusas e gerenciadas pelo fluxo do 

processo e atribuídas aos usuários responsáveis no momento de sua execução, evitando que 

alguma etapa seja esquecida, deixe de ser cumprida e ocasione inconsistências documentais. 

 

6.1.2. Integração a bancos de dados 

 

Um dos efeitos indesejáveis levantados na execução da ARA foi o retrabalho necessário 

ao preencher a requisição de exportação e de se obter documentação específica de cargas 

perigosas e suas diversas consequências. Apesar de as informações utilizadas no processo de 

exportação estarem presentes nos bancos de dados de outros departamentos, era necessário que 

o requerente preenchesse manualmente o formulário com as informações da carga, do regime 

de exportação e do modo de transporte. Devido ao grande volume de informações e à falta de 

treinamento, não era incomum o preenchimento incorreto de informações essenciais para o bom 

funcionamento do processo. 

A integração a bancos de dados proposta para o workflow permite que o sistema acesse 

bancos de dados de outros departamentos como do almoxarifado, do ERP e do HUB para obter 

informações precisas acerca do equipamento exportado, evitando que o colaborador preencha 

incorretamente alguma informação. 

O almoxarifado, por realizar o controle de todos os equipamentos da base, possui dados 

relacionados à descrição, número de série, número de identificação, peso, dimensões e 

descrição de cada produto. O workflow, acessando estas informações, pode a partir do número 

de identificação e do número de série, carregar as demais informações necessárias para iniciar 

o processo e, a partir daí, classificar a carga para o roteamento de atividades. 

O acesso ao banco de dados do ERP propõe permitir a verificação da existência das 

informações do destinatário e, caso inexistentes, agilizar o cadastramento do cliente no sistema. 

O banco de dados do HUB possui a documentação de cargas perigosas que é exigida 

para o transporte destes equipamentos. O acesso automático a esta documentação permitiria 

agilidade, já que o sistema poderia acessar a documentação e disponibilizá-la ao analista de 

exportação. No processo atual, o analista deve solicitá-la ao segmento para que disponibilizem 

a documentação, tornando possível a ocorrência de atrasos no processo. 
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Por fim, a transferência de arquivos entre os atores pode tornar processos de análise 

documental e de emissão de notas fiscais ainda mais ágeis, eliminando a necessidade de se 

preencher solicitações de emissão de notas fiscais, verificar datas disponíveis para o transporte, 

criação e atualização manual de dados em sistemas, etc. 

 

6.1.3. Distribuição automática de atividades 

 

A fim de mitigar falhas decorrentes do fluxo ineficiente de informação, todas as 

atividades são distribuídas automaticamente entre os colaboradores de acordo com o 

roteamento de atividades. Conforme observado na ARA, uma das principais causas-raízes era 

o fluxo ineficiente de informações entre atividades e processos. Devido ao fato deste fluxo 

ocorrer através de grande volume de e-mails, era comum que alguns deles se perdessem ou 

fossem esquecidos. Desta forma, com a distribuição automática, espera-se que a atividade de 

envio de e-mails para sequenciamento de atividades seja eliminada da rotina dos colaboradores. 

 

6.1.4. Lista de atividades 

 

As atividades são listadas e apresentadas ao colaborador em uma lista que as ordena por 

ordem de chegada. Entretanto, o colaborador é livre para executá-las na ordem que achar mais 

conveniente, permitindo que atividades de alta prioridade sejam executadas primeiro, 

independente da sua posição na lista. Com isto, espera-se que as atividades deixem de ser 

executadas devido à perda de informações ou esquecimento de uma ordem de exportação. 

Desta forma, atividades de difícil decisão acerca do responsável como intermediar o 

contato entre o motorista e o agente de cargas para entrada no terminal no momento da chegada 

enfrentará menos problemas, desde que na lista de atividades conste o tempo previsto de 

chegada do transporte ao terminal para que o analista de exportação verifique a chegada e sirva 

como mediador entre as partes, garantindo a entrada da carga no momento da chegada. 

 

6.1.5. Acompanhamento do processo 

 

O acompanhamento do processo permite o armazenamento de atividades concluídas e 

em execução e a exibição da etapa na qual o processo se encontra com detalhamento de 

informações como a data de início e conclusão de cada atividade, responsável, tempo de 
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conclusão, custos de armazenagem incorridos e custos adicionais de armazenagem com não 

conformidades, dentre outras informações que permitem a identificação de gargalos e o registro 

de eventuais falhas para posterior análise.  

 

6.1.6. Controle e atualização de indicadores 

 

Através das informações coletadas a durante a execução de atividades e a partir da 

alimentação de dados feita pelos colaboradores em cada ordem de exportação, o WFMS pode 

realizar a atualização automática dos indicadores do processo para posterior análise e geração 

de relatórios. 

 

6.1.7. Geração de dados gerenciais 

 

A partir das informações armazenadas acerca de cada etapa do processo e dos 

indicadores, é possível a geração de dados gerenciais e relatórios para análise do processo. Estes 

relatórios podem fornecer uma base para a gestão do dia-a-dia proposta no próximo item deste 

capítulo. 

Os diagramas das Figuras 26 e 27 representam o workflow do processo redesenhado. A 

fim de manter a legibilidade do diagrama, foi necessário dividi-lo em duas partes, conforme 

apresentadas a seguir. 
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Figura 26 – Fluxo de trabalho do processo – Parte I 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 27 – Fluxo de trabalho do processo – Parte II 

Fonte: Elaborado pelo autor



116 

 

No novo processo, percebe-se que houve redução significativa no número de atividades 

do analista de exportação. Com a automatização de atividades como a identificação de 

periculosidade de materiais e disponibilização de documentação de carga perigosa, serão 

eliminadas falhas por não preenchimento destas informações ou esquecimento do analista de 

solicitar tais documentações. 

A criação de invoices e packing lists no processo atual se dá através do preenchimento 

manual das informações em uma planilha de excel. Sendo executada desta forma, esta atividade 

leva tempo para ser concluída e impede que o colaborador desempenhe funções de controle e 

acompanhamento do processo. No processo futuro, a documentação será preenchida 

automaticamente a partir das informações já coletados ao longo do processo e aceitação da 

cotação do frete pelo cliente. Será necessário apenas que o analista alimente o sistema com os 

pareceres providenciados pelos agentes externos (agente de carga, despachante e cliente) que 

inicialmente não interagirão com sistema. 

Outra característica importante do processo futuro é a redução da troca de e-mails. Cada 

analista de exportação era responsável por diversas ordens de exportação e o fluxo intenso de 

e-mails tornava difícil o controle das informações de cada ordem, estando as cargas sujeitas ao 

esquecimento. 

No processo atual, a emissão de notas fiscais se dá a partir de uma solicitação feita pelo 

analista de exportação ao setor financeiro da organização. É necessário que o analista preencha 

um formulário providenciado pelo financeiro com todas as informações acerca dos 

equipamentos transportados para que a emissão seja feita. No processo futuro, o WFMS fará a 

solicitação de forma automática, organizando as informações exigidas e direcionando-as ao 

setor financeiro. 

A solicitação de cotação de frete que, no processo atual é feita através de e-mails 

enviados para cada fornecedor, passará a utilizar as informações já preenchidas dos 

equipamentos para solicitar de forma automática. Como os fornecedores são sempre os 

mesmos, é possível cadastrar seus e-mails para que, sempre que necessário, a solicitação seja 

feita de forma automática pelo WFMS. 

 

6.2. Práticas de melhoria contínua 

 

Para que este projeto seja de fato um projeto com uma proposta de gestão do processo 

ao invés de um projeto de melhoria de processos, é importante projetar práticas a serem seguidas 



117 

 

para seu gerenciamento e melhoria contínua. Com isto, espera-se que haja um acompanhamento 

do desempenho do processo e que o tratamento de falhas vá além de tratar falhas pontuais no 

processo, analisando-o de forma que sejam identificadas as causas-raízes e elaborados planos 

de ações a fim de evitar reincidência. As práticas de melhoria contínua projetadas envolvem: 

• Definição e acompanhamento de indicadores de desempenho; 

• Identificação de desvios no desempenho esperado; 

• Reuniões de análise crítica; 

• Execução de planos de ação e desdobramento para padrões de trabalho. 

 

6.2.1. Definição e acompanhamento de indicadores de desempenho 

 

Os indicadores de desempenho sugeridos foram advém derivam das necessidades e 

exigências do cliente, a fim de garantir controlar, analisar e garantir que seja entregue o valor 

esperado. A criação de indicadores permite também a definição de metas a partir do 

desdobramento dos prazos de entrega acordados com o cliente que podem ser implementadas 

no sistema de gerenciamento de workflow. Alguns indicadores do processo são sugeridos neste 

projeto conforme a seguir, mas não se limitam a eles. 

a. Tempo de execução de atividades: Tempo levado para conclusão de cada atividade 

do processo por seus responsáveis; 

 

b. Tempo em armazenagem: Tempo durante o qual a carga permaneceu em 

armazenagem no terminal de embarque e número de períodos de armazenagem; 

 

c. Previsão de Custos de Armazenagem: Previsão dos custos de armazenagem 

incorridos, tendo como base os valores disponíveis nos tarifários dos terminais de 

embarque e expostos no Quadro 12 e no Quadro 13 do presente projeto; 

 

d. Pedido perfeito: Indica o percentual de produtos entregues no prazo negociado e sem 

problemas na documentação; 

𝑃𝑃 =
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çã𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑖𝑡𝑎𝑠

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 100 
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e. Exportações finalizadas no prazo: Indica o percentual de ordens de exportação 

finalizadas no prazo; 

𝐸𝑃 =
𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑎𝑧𝑜 

𝑂𝑟𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑎𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠
𝑥 100 

 

f. Custos adicionais de armazenagem com não conformidades: Mede a participação dos 

custos adicionais de armazenagem com não conformidades no custo total de 

armazenagem; 

𝐶𝐴𝑁𝐶 =
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑧𝑒𝑛𝑎𝑔𝑒𝑚
 𝑥 100 

 

g. Acuracidade documental: Objetiva quantificar os erros de emissão de documentação; 

𝐴𝐶 =
𝐴𝑙𝑡𝑒𝑟𝑎çõ𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑠

𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎çã𝑜 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎
 𝑥 100 

 

h. Lead time: Tempo decorrido entre o início da primeira atividade até a conclusão da 

última atividade; 

 

6.2.2. Reuniões de análise crítica 

 

O monitoramento dos indicadores e o gerenciamento do processo através de um sistema 

de workflow permite que sejam coletadas diversas informações acerca do desempenho do 

processo e sejam gerados relatórios que sirvam como base para a realização de reuniões de 

análise crítica. 

As reuniões de análise crítica, inicialmente com periodicidade mensal, têm por objetivo 

identificar e analisar desvios no desempenho esperado de forma conjunta entre as áreas que por 

ele são envolvidas. Através da análise dos fatores que contribuem para os desvios, os atores 

devem discutir ações corretivas e preventivas para ajustar a forma de execução do processo e 

propor planos de ação em busca de melhorias contínuas a implantar e padronizar. 

 

6.2.3. Execução de planos de ação e desdobramento para padrões de trabalho 

 

As ações corretivas e preventivas definidas na etapa anterior devem ser traduzidas em 

planos de ação que devem ser desdobrados para os padrões de trabalho dos colaboradores. Nas 
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reuniões devem ser definidos também os responsáveis e o prazo para implementação dos planos 

de ação para que, ao final da implementação, os modelos sejam atualizados e a efetividade das 

ações seja verificada. Desta forma, o processo estará de fato em melhoria contínua, tratando as 

falhas ocorridas e possivelmente evitando sua reincidência. 

 Sendo assim, com a implementação das melhorias propostas para as causas das falhas 

identificadas no processo, espera-se tratamento completo de grande parte dos efeitos 

indesejados, tratamento parcial da minoria e não tratamento de apenas um EI, conforme 

sumarizado no Quadro 17 a seguir. 

 

Quadro 17 – Ações e nível de tratamento dos EI 

EI Proposta de Melhoria Nível de tratamento 

1 

WFMS 
Aquisição de balança 
Gestão do dia-a-dia 

Parcial 

2 WFMS Completo 

3 WFMS Completo 

4 

WFMS 
Aquisição de balança 
Gestão do dia-a-dia 

Completo 

5 WFMS Completo 

6 WFMS Completo 

7 WFMS Completo 

8 WFMS Completo 

9 
WFMS 
Gestão do dia-a-dia 

Não tratado 

10 WFMS Completo 

11 
WFMS 
Aquisição de balança 

Completo 

12 WFMS Parcial 

13 
WFMS 
Gestão do dia-a-dia 

Parcial 

14 WFMS Completo 

15 WFMS Completo 

16 WFMS Parcial 

17 WFMS Completo 

18 
WFMS 
Aquisição de balança 

Completo 

19 WFMS Parcial 

20 WFMS Completo 
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21 WFMS Completo 

22 WFMS Completo 

23 WFMS Parcial 

24 WFMS Completo 

25 WFMS Completo 

26 Aquisição de balança Completo 

27 Gestão do dia-a-dia Completo 

28 WFMS Completo 

29 Aquisição de balança Completo 

30 Gestão do dia-a-dia Completo 

31 Gestão do dia-a-dia Completo 

32 WFMS Completo 

33 WFMS Parcial 

34 WFMS Parcial 

35 Aquisição de balança Parcial 

36 Aquisição de balança Parcial 

37 WFMS Completo 

38 WFMS Completo 

39 WFMS Completo 

40 Gestão do dia-a-dia Completo 

41 Gestão do dia-a-dia Completo 

42 WFMS Completo 

43 Aquisição de balança Completo 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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7. CONCLUSÕES 

 

 

O sucesso de uma organização depende de quão satisfatoriamente seus processos são 

capazes de atender às necessidades de seus clientes, entregando valor e mantendo os custos de 

execução de seus processos tão baixos quanto possíveis. A adoção da melhoria contínua pelas 

organizações é, portanto, um meio de aprenderem através de seus próprios passos como 

oferecer produtos e serviços com maior padrão de qualidade sem tornar um processo altamente 

custoso e impraticável. 

O presente projeto apresentou nas seções de revisão bibliográfica evidências de que há 

ganhos substanciais para a organização pensar em si através de uma lógica de processos ponta-

a-ponta ao invés de departamental. Ademais, também foi apresentada a disciplina de gestão por 

processos com foco em melhoria contínua como meio de se atingir melhoramento constante e 

tratamento de efeitos de falhas. 

O principal objetivo deste trabalho era analisar o processo de exportação de uma 

organização do setor petroquímico e concluir se a Gestão de Processos pode contribuir de forma 

significativa para este processo. 

As etapas projetadas para o estudo de BPM foram traduzidas com sucesso como 

objetivos específicos do presente trabalho e foram desenvolvidas conforme orienta a disciplina 

de Gestão de Processos, tendo como apoio ferramentas da gestão da qualidade como 

Histogramas, Gráfico de Pareto e ferramentas da Teoria das Restrições como a Árvore da 

Realidade atual. 

Com a aplicação das ferramentas supracitadas, foi possível a compreensão do processo 

e de suas falhas, bem como de fornecer argumentos para sensibilizar a gerência quanto à 

importância do projeto. As entrevistas não estruturadas tornaram fáceis a obtenção de 

informações dos colaboradores de nível operacional, que ofereciam mais resistência à obtenção 

de dados através de entrevistas formais. A partir das entrevistas, a modelagem do processo 

possibilitou uma visão geral do processo e a percepção de atividades sem valor agregado e que 

se repetiam ao longo dos departamentos. 

Os histogramas possibilitaram a visualização da curva de frequência de atrasos das 

ordens de exportação, bem como a média de tempo de armazenagem, que provou estar 

expressivamente acima do esperado. De forma complementar, foram estimados os custos de 

armazenagem e o percentual destes custos que representavam gastos com não conformidades, 
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chegando ao valor de 92%. Tais informações objetivam vencer uma das principais barreiras de 

projetos de gestão de processos: a ausência de apoio da alta administração. 

A árvore de realidade atual forneceu, a partir dos efeitos indesejáveis levantados na 

etapa de entrevistas e análise da situação atual, o encadeamento das falhas em forma de causa-

e-efeito em busca do problema central que atingia o processo. A ferramenta forneceu três 

principais problemas: deficiência no sistema de pesagem da organização, gestão ineficiente de 

informações ao longo do processo e ausência de gerenciamento dos processos, a partir dos quais 

derivavam todas as outras falhas levantadas nas etapas anteriores deste trabalho. 

O Gráfico de Pareto possibilitou a visualização da faixa de peso em que se encontrava 

a maior parte dos produtos exportados, servindo como base para a tomada de decisão de qual 

sistema de medição seria proposto para aquisição. 

A fim solucionar os outros dois problemas, foi proposta a adoção de um sistema de 

gerenciamento de workflow e um modelo de gestão do dia-a-dia com acompanhamento de 

indicadores e a realização periódica de reuniões de análise crítica para discussão de falhas a 

ações corretivas, desenvolvimento de planos de ações e posterior implementação destes planos. 

Desta forma, o objetivo geral e os objetivos específicos foram alcançados. Foi possível 

responder à questão da pesquisa “Como o Business Process Management pode trazer melhorias 

para a exportação de bens de uma empresa do setor petrolífero de Macaé? ”, afirmando que 

através da análise e gerenciamento dos processos, é possível analisar o processo, identificar 

suas falhas, soluções, propor melhorias para o processo e planejar um modelo de melhoria 

contínua que reduza os tempos de entrega e os custos envolvidos no processo, conferindo 

agilidade e tratamento e menor reincidência de falhas. 

Além disso, a aplicação de ferramentas de qualidade e da teoria das restrições tornou 

possível a visualização de como se integram as diversas áreas de engenharia de produção de 

acordo com a necessidade do projeto em questão e a aplicação de seus métodos demonstrou 

que a tomada de decisões, quando embasada em dados, tornou-se menos arbitrária e mais 

concreta, aumentando as chances de as soluções propostas serem mais precisas e coesas. 

Os conhecimentos adquiridos ao longo do projeto deram uma nova visão de como a 

transformação na forma como o gerenciamento das organizações tem a beneficiá-las ao passar 

de uma lógica departamental para a lógica de processos e adotar a gestão de processos. Com 

isso, fornecendo a percepção de que o caminho que será seguido pelas organizações em busca 

de maior competitividade será naturalmente a Gestão de Processos. 
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Espera-se que, da aplicação deste trabalho, haja uma redução significativa das falhas do 

processo. A curto prazo, das falhas decorrentes de divergências de peso e, a longo prazo, de 

falhas de ineficiência de fluxo de informações e demais falhas através da melhoria contínua. 

Também é esperado que a partir deste projeto sejam oferecidos insumos à gerência para 

controla-lo através de seus indicadores e acompanha-lo fazendo uso do workflow e realizando 

reuniões de análise crítica periodicamente. Ademais, espera-se que profissionais da área de 

comércio exterior sintam-se motivados a utilizar-se de métodos de gerenciamento e melhoria 

de processos para tornar seus processos mais ágeis e menos custosos. 

Para trabalhos futuros, recomenda-se a realização de um estudo de viabilidade da 

instalação de um escritório de processos, a fim de gerenciar os processos e atividades da 

organização, objetivando alcançar níveis superiores de maturidade em toda a empresa e 

direciona-la em direção à gestão por processos; a expansão da utilização do WFMS aos demais 

agentes do processo como agente de carga, despachante e cliente; e a implementação de um 

modelo de priorização de ordens de exportação através de pesquisa operacional com base nas 

variáveis quantificáveis do processo. 
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