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RESUMO 

 

 

Nos últimos anos, a empresa Alfa, nome fictício da organização objeto de estudo desse projeto, 

obteve um significativo crescimento e, para manter-se competitiva, foi estudada a possibilidade 

de reestruturar de seus processos internos e inovar o atual modelo de gestão. O presente projeto 

teve como objetivo propor a aplicação do Business Process Management (BPM) na empresa 

Alfa, com o intuito de aumentar sua eficiência e melhorar o atendimento ao mercado. Para isso, 

foi necessário estruturar os conceitos do BPM e estudar métodos que auxiliassem na melhoria 

de processos. Este projeto utilizou o método Rummler Process Methodology (RPM) como 

forma de iniciar a implementação da gestão de processos na estrutura departamental da 

empresa. Ao analisar a situação atual da empresa, constatou-se que existem fortes barreiras 

setoriais que impedem o fluxo de informações, ocasionando retrabalho e perdas financeiras. A 

aplicação método RPM foi realizada no processo de Faturamento da área de Licitação da 

organização, contando com o mapeamento do processo atual, levantamento de problemas e 

causas raízes, elaboração de ações de melhoria e mapeamento do processo futuro. Esse projeto 

serviu como modelo para ser replicado em demais processos internos e, assim, implementar 

uma gestão horizontal, permitindo o trabalho integrado entre as equipes da organização. 

 

Palavras-chave: Rummler Process Methodology; melhoria de processos; gestão de processos; 

serviços de comércio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In recent years, Alfa company, the fictitious name of the organization which was object of this 

project, has achieved significant growth  and, in order to remain competitive, the possibility of 

restructuring its internal processes and innovating the current management model was studied. 

This project aimed to implement Business Process Management (BPM) principles in Alfa 

company, to increase its efficiency and improve its range of clients. To achieve this goal, it was 

necessary to structure BPM concepts and study methods that would help with improvement of 

processes. This project used the Rummler Process Methodology (RPM) method as a way to 

start the implementation of process management in the departmental structure of the company. 

During the analysis of the company’s current situation was revealed some strong sectoral 

barriers that prevents a fine flow of information, causing rework and financial losses. The 

application of RPM method was carried out in the Billing process of the organization’s bidding 

area, relying on the mapping of the as-is process, survey of problems and root causes, proposal 

of improvement actions and design of the process to-be. This project served as a model to be 

replicated in other internal processes, and thus implement a horizontal management, allowing 

integrated work between the teams of the organization. 

 

Key words: Rummler Process Methodology; process improvement; process management; 

commerce service. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO INICIAL 

 

 

O conceito básico de organização de negócios foi apresentado por Adam Smith há mais 

de dois séculos. Desde então, a dinâmica dos processos produtivos é estudada como forma de 

se obter os grandes benefícios da combinação de funções e especialização do trabalho. A 

evolução destes estudos resultou em uma visão ampliada da organização, de forma que todas 

as áreas e departamentos devem ser foco de aperfeiçoamento e de coordenação, desde a 

concepção do negócio à entrega ao cliente final (ARAUJO; RODRIGUEZ, 2011). 

Corroborando com essa visão, Kipper et al. (2011) definem as empresas como um conjunto de 

atividades inter-relacionadas com o objetivo de agregar valor ao cliente. Portanto, para 

aperfeiçoar um sistema produtivo, é necessário compreender o somatório de processos da 

organização, uma vez que deve ser erradicada toda falha de comunicação e interação entre as 

áreas funcionais. Assim, o efeito esperado é gerar uma vantagem competitiva frente às demais 

empresas concorrentes (KIPPER et al., 2011). 

A gestão de processos é um caminho para erradicar falhas internas, pois possui uma 

proposta que vincula o modo de gerenciar os recursos existentes da organização com a 

estratégia empresarial (AMARAL, 2017). Os processos são o sistema arterial da organização, 

determinam o potencial e agilidade da empresa. Como consequência da integração entre eles, 

se um processo apresentar alguma falha, toda a organização sofrerá algum impacto (DUMAS 

et al., 2018).  

De acordo com Rummler e Brache (1992), a saúde das empresas está intrinsecamente 

relacionada com a sua capacidade de adaptação e a maneira como se adapta. O mercado sofre 

diversas mudanças ao longo do tempo – novas concorrências surgem, regulamentações são 

feitas e desfeitas, alterações no comportamento dos clientes, entre outros diversos fatores. 

Apoiando a visão de Rummler e Brache (1992), Paim et al. (2009) afirmam que para a 

organização manter seu sistema produtivo competitivo, é obrigatório que aperfeiçoe seus 

processos constantemente, adequando-se as mudanças externas. No cenário competitivo atual 

se exige cada vez mais das empresas e, para que respondam com a agilidade e precisão às 
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demandas do mercado, a excelência operacional e a qualidade de gestão devem ser os principais 

focos de melhoria (KIPPER; NARA; MENDES, 2013). 

As demandas dos clientes, a concorrência globalizada e o controle regulatório 

aumentam frequentemente, trazendo instabilidade para o mercado. Esse mercado de trabalho 

altamente competitivo e em constante mudança é um grande desafio para os gerentes da 

organização (RUMMLER; BRACHE, 2013). Dentre todas essas mudanças, notou-se também 

uma evolução na oferta de trabalho disponível. Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010) apontam 

que a sociedade migrou de ser predominantemente baseada em bens manufaturados para ser 

baseada em serviços. Para alcançar a excelência nos serviços prestados, as corporações têm 

buscado agregar valor em seus processos, tornando a modelagem de processos de negócio cada 

vez mais popular (AGUILAR-SAVÉN, 2004). A demanda por serviços é infindável na 

sociedade pós-industrial da atualidade. Assim, destacam-se cada vez mais as empresas que 

oferecem os serviços com maior valor agregado ao cliente (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 

2010). 

É nesse contexto que a Gestão de Processos pode ser uma solução para a saúde da 

empresa. Uma gestão orientada por processos oferece um conhecimento integrado da 

organização, facilitando moldar as estruturas organizacionais – processos críticos, gestão de 

pessoas, valores e demais características corporativas – de acordo com as preferências do cliente 

final (LOUZADA; DUARTE, 2013). Segundo Louzada e Duarte (2013), a implementação da 

Gestão de Processos não se dá somente em grandes organizações, empresas de pequeno e médio 

porte também podem se beneficiar da gestão integrada orientada por processos. 

A organização alvo de estudo nesse projeto é uma empresa de médio porte que se 

enquadra na prestação de serviços de comércio. É uma empresa que comercializa produtos 

médico-hospitalares, sendo distribuidora exclusiva de grandes marcas estrangeiras. A 

prosperidade desse segmento de mercado se dá por seu valor social, pois a indústria desse ramo 

é responsável pelo abastecimento de produtos essenciais para o bem-estar e a saúde da 

população (SOUZA; CAPPA; NEVES, 2008). O mercado nacional de equipamentos e 

materiais médicos, hospitalares e odontológicos (EMHO) é caracterizado por grandes 

mudanças sociais, tecnológicas e competitivas. A população brasileira e a demanda por serviços 

de saúde impõem grandes desafios, mas também boas oportunidades de desenvolvimento 

(PIERONI; REIS; SOUZA, 2010). 
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1.2  OPORTUNIDADE 

 

 

Uma organização pode ter excelente desempenho em suas funções, empregar excelentes 

profissionais e, mesmo assim, não obter os resultados esperados. Para se obter um bom retorno 

de suas atividades, é importante que toda a organização seja gerenciada, e não apenas seus 

departamentos isoladamente. Todos os funcionários devem executar suas funções 

compreendendo todo o contexto organizacional, sendo capazes de entender onde suas ações 

impactam e de propor aperfeiçoamentos (RUMMLER; BRACHE, 1992). Rummler e Brache 

(1992) reiteram que a eficácia e a eficiência dos processos influenciam diretamente nas decisões 

empresariais. Um processo deve ser projetado de modo que o funcionário dê a sua melhor 

contribuição às saídas do processo que sua função oferece. 

Nos últimos anos, a empresa Alfa, nome fictício da organização objeto de estudo desse 

projeto, obteve um significativo crescimento. Segundo Ceribeli, Merlo e Morais (2010), muitas 

organizações que atuam no setor de comércio iniciaram-se como pequenas empresas – lideradas 

e gerenciadas pelos seus fundadores e funcionários – e, após alcançarem um elevado 

crescimento, atingem um patamar em que não é mais possível manter o tradicional sistema 

familiar e informal de gestão.  

Em geral, ao tornarem-se maiores, as empresas obtêm um aumento proporcional de 

complexidade e novos problemas. Esse crescimento exige da organização uma nova estrutura 

interna, sua antiga configuração torna-se ineficiente para atender as novas demandas do 

mercado (HANKS, 1990). Ou seja, faz parte do crescimento das organizações rever seu 

gerenciamento interno em ordem de manter-se competitiva. Segundo Paim et al. (2009), quanto 

maior a complexidade do sistema produtivo, maior será a demanda interna por integração, 

dinâmica, flexibilidade e inovação. De acordo com a visão da gestão de processos, o valor do 

produto ou serviço entregue deve ser agregado ao longo de todo o funcionamento da empresa, 

passando por todos os seus processos – que percorrem distintos níveis organizacionais 

(KIPPER et al., 2011). 

A empresa Alfa possui três filiais, sendo um escritório administrativo no Rio de Janeiro 

(RJ), um escritório em São Paulo (SP) e a sede em Serra (ES), onde encontram-se os galpões 

de estoque dos produtos. O objetivo comercial da empresa sempre foi atender todo o mercado 

brasileiro, assim, desde seu início, se fez presente em todos os estados do país. Nos últimos 

anos, buscou atender cada vez mais municípios, aumentando sua rede de Representantes 
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Comerciais, Enfermeiras e Distribuidores. Esses três colaboradores são os responsáveis por 

todo trabalho de campo, sendo fundamentais para manter uma boa relação com os clientes, 

assim como conquistar novos compradores. 

Os esforços para atender um público cada vez maior têm tido bons resultados. O 

crescimento da empresa foi notável em diversas áreas – do faturamento ao número de 

funcionários, da importação ao aumento dos escritórios. Pelo seu recente porte e a necessidade 

de atender a um mercado maior, percebe-se a necessidade de reestruturar sua cadeia de 

processos e ampliar sua visão sobre gestão organizacional, de modo a aumentar a produtividade 

de seu serviço. 

O crescimento empresarial não foi atrelado a melhorias ou inovações nos processos 

existentes. Assim, a empresa Alfa apresenta sintomas – a serem investigados no 

desenvolvimento deste projeto – de falhas na comunicação interna entre os departamentos, 

possivelmente ocasionada pela falta de uma gestão da melhoria e coordenação de atividades, 

gerando retrabalho, dificuldade em possibilitar o entendimento transversal dos processos e 

perdas de oportunidades de ganhos financeiros. Considera-se oportuna a aplicação de 

ferramentas que apresentem e auxiliem o gerenciamento de processos, de forma a eliminar os 

problemas identificados e auxiliar a empresa Alfa a ter um crescimento maior e saudável. 

 

 

1.3  OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICO 

  

 

O objetivo deste presente projeto é propor a aplicação do Business Process Management 

(BPM) na empresa Alfa, com a finalidade de aumentar a sua eficiência e melhorar o 

atendimento ao mercado, por meio da padronização de procedimentos de trabalho. 

Com o intuito de concluir o objetivo geral, faz-se necessário alcançar os seguintes 

objetivos específicos: 

i. Sintetizar as ferramentas orientativas desse trabalho, que contemplam os conceitos do 

BPM. 

ii. Identificar, mapear e documentar o processo alvo. 

iii. Analisar a situação atual do processo, observando as falhas relatadas pelos funcionários. 

iv. Identificar os problemas e elaborar soluções buscando a implementação do BPM.  

v. Desenhar o processo com as projeções propostas. 
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1.4  JUSTIFICATIVAS 

  

 

O desempenho de uma organização é afetado negativamente se há deficiência na 

capacitação dos recursos humanos e, também, quando se opera um modelo de gestão 

ultrapassado (SILVA; BARBOSA; MICHEL, 2006). De acordo com os autores Ceribeli, Merlo 

e Morais (2010), o crescimento da organização ocasiona desafios mais complexos, sendo cada 

vez mais necessário que a organização possua uma estrutura administrativa mais dinâmica. 

 Segundo Küng e Hagen (2007) a aplicação do BPM torna possível reestruturar 

processos já existentes e oferecer melhores serviços, apenas reavaliando as atividades e 

subprocessos atuais. Um adequado gerenciamento de processos beneficia a empresa com 

aumento de eficiência e qualidade na entrega de bens e serviços (DÁVILA; LEOCÁDIO; 

VARVAKIS, 2008).  

Pela perspectiva da empresa Alfa, a elaboração desse projeto traz grandes benefícios. 

Isso, porque, na companhia não há registro algum de como os processos ocorrem. Não há 

processos mapeados e o gerenciamento é feito de forma branda, sem um entendimento do 

processo de ponta-a-ponta. Este projeto apresentou para a empresa como o mapeamento e a 

gestão de processos pode auxiliar na melhoria das atividades e no entendimento das tarefas 

designadas, auxiliando o trabalho de cada funcionário envolvido. Assim, espera-se que a 

empresa aposte em uma mudança no modelo de gestão atual, como, por exemplo, torná-la 

horizontal com foco nos processos. 

Acredita-se que através da melhoria de um processo-chave, seja possível apresentar para 

a empresa os benefícios de uma gestão focada em processos, e não em departamentos. Esse 

projeto busca ser o primeiro passo para uma mudança na maneira de gerenciar a organização. 

Confia-se que esse seja um meio de sustentar o crescimento da empresa e dar continuidade para 

sua expansão e desenvolvimento.  

Devido ao crescimento significativo da empresa nos últimos anos, esse projeto é 

relevante para orientar a reestruturação interna e ampliar a visão atual de gestão organizacional, 

apresentando os benefícios da gestão por processos e sua implementação. Busca-se, com esse 

projeto, exemplificar para a empresa Alfa como a gestão de processos pode, em prática, resultar 

em processos adequadamente entendidos pelos funcionários, promovendo um funcionamento 

integrado e coordenado, apresentando ótimo desempenho de tarefas. 
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Através das melhorias internas, espera-se que a empresa ofereça serviços de melhor 

qualidade e aumente sua participação no mercado. Espera-se que esse projeto possa servir de 

referência para empresas, de variados ramos do mercado, que buscam aperfeiçoar seu 

funcionamento interno, eliminar erros – tais como os mencionados – e melhorar os serviços 

prestados.  

A gestão de processos pode ser entendida como uma área de conhecimento da 

Engenharia de Produção e uma forma de aperfeiçoamento interno que se baseia no fluxo do 

processo de produção, optando por recriá-lo ou apenas através da coordenação de tarefas (PAIM 

et al., 2009). O presente projeto é um estudo de gerenciamento de processos utilizando a 

ferramenta BPM, contribuindo para os conhecimentos na área de Processos Produtivos, 

classificada pela ABEPRO (ABEPRO, 1998). Além disso, esse projeto visa atualizar as 

aplicações de BPM encontradas na literatura, utilizando métodos mais recentes para 

implementação desta abordagem de gestão.  

Complementarmente, os estudos necessários na elaboração desse projeto, beneficiaram 

a autora com conhecimentos teóricos específicos e práticos de uma área de seu interesse, de 

modo a se tornar uma profissional apta para exercer sua função com qualidade, responsabilidade 

e comprometimento. Espera-se, com a conclusão desse projeto, que a autora tenha aprimorado 

seu conhecimento sobre gerenciamento de processos e desempenho organizacional, 

enriquecendo sua experiência acadêmica e sendo de suma importância para a área que deseja 

seguir profissionalmente. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Esse capítulo visa apresentar o mapeamento e síntese da literatura que darão suporte 

teórico às discussões propostas pelo presente projeto. O primeiro tema abordado é a gestão de 

processos: no que consiste o gerenciamento por processos e suas características. O segundo 

tema discorre sobre os métodos de melhoria encontrados na literatura, são apresentados cinco 

métodos. Por último, é abordada a aplicação da gestão de processos no ramo do comércio de 

bens manufaturados. 

 

 

2.1  GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIOS 

 

2.1.1 Conceitos e definições  

 

 

A Gestão de Processos de Negócios, referência de modelo gerencial contemporâneo, 

tem dentro de suas matrizes teóricas o BPR (Business Process Reengineering), assim como 

abordagens de modelagem de processos, gerenciamento da qualidade e gerenciamento de 

operações. Pode-se assim compreender a popularidade do BPM por ter se tornado um 

instrumento capaz de promover o avanço do gerenciamento dos processos das mais diferentes 

organizações (JESTON; NELIS, 2008). 

Os processos são uma forma para compreender como a organização está estruturada, 

como usa seus recursos, gera seus produtos ou serviços e cria valor para seus clientes e partes 

interessadas. Um processo não deve ser considerado como apenas um fluxo de atividades, 

entende-se que um processo é a materialização do modo de execução de um negócio, engloba 

os recursos materiais, humanos, financeiros e tecnológicos (JESUS; MACIEIRA, 2014). 

Entender a definição intrínseca de um processo é importante para identificar os objetos que 

carecem de gerenciamento e compreender como aquela gestão deve se estruturar (PAIM et al., 

2009). Não existem processos funcionais que não apresentem como output um produto ou 

serviço, assim como não existem produtos ou serviços que não façam parte de um processo 

empresarial (KIPPER et al., 2011).  
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De acordo com o BPM CBOK (2013) e os autores Jesus e Macieira (2014), os processos 

de negócio costumam ser classificados em três grupos: processos primários, processos de 

suporte e processos de gerenciamento. O primeiro grupo representa os processos 

interfuncionais, que fluem da concepção à entrega ao cliente. Os processos primários estão 

diretamente ligados à experiência do cliente, ao cumprimento de prazos, custos e nível de 

qualidade. Os processos de suporte são aqueles que provêm recursos para a execução das 

atividades primárias. Esses processos têm como foco agregar valor internamente, para a própria 

empresa, processos e funcionários. O terceiro grupo contribui com planejamento, 

monitoramento e administração do negócio. Processos de gerenciamento são responsáveis por 

assegurar que a organização alcance suas metas e objetivos, agregando valor para acionistas e 

para a própria organização. 

A gestão dos processos – primários, de suporte e de gerenciamento – se faz necessária 

quando se busca empregar processos mais eficientes e efetivos, de modo a oferecer produtos e 

serviços de qualidade e de maior valor para o cliente. A visão por processos visa um equilíbrio 

dos investimentos entre produtos e processos (KIPPER et al., 2011). O gerenciamento de 

processos integra e transforma a cultura organizacional, implementando uma nova configuração 

de gestão, seja para grandes ou pequenas organizações, públicas ou privadas, com ou sem fins 

lucrativos. (ABPMP, 2013). 

Para Hammer (2015), o desempenho do processo está diretamente relacionado com o 

modo em que foi projetado e na habilidade dos operadores em executar as funções designadas. 

Por isso, é importante que os processos sejam bem elaborados e geridos, pois são grandes 

articuladores de mudanças (JESUS; MACIEIRA, 2014). 

A gestão de processos propõe uma estratégia organizacional fundamentada e orientada 

pelos próprios processos, permitindo uma visão clara das alterações necessárias em recursos-

chaves, como estrutura de pessoas, tecnologia da informação e estrutura organizacional, ou seja, 

os setores precisam ser integrados e ter o processo como foco principal. É o que representa a 

Figura 1 a seguir (JESUS; MACIEIRA, 2014). 
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O gerenciamento de processos auxilia principalmente para que sejam criadas práticas 

que restituam bons resultados através de processos eficazes, ágeis e eficientes (ABPMP, 2013). 

Ao implementar uma gestão com enfoque nos processos de ponta a ponta, transcendendo as 

áreas funcionais, as empresas eliminam acúmulos e sobrecargas de atividades, garantindo alto 

usufruto de seus recursos. Por meio da gestão de processos, as organizações conseguem 

determinar processos que devem ser eliminados ou substituídos por não agregarem valor ao 

negócio ou ao cliente (HAMMER, 2015).  

A perspectiva sistêmica da gestão de processos transcende o gerenciamento dos 

processos de negócio, apresentando uma visão de fluxos que leva ao seu aperfeiçoamento, de 

acordo com suas restrições. Integrar os processos e seus requisitos funcionais expõe os 

requisitos e dependências e interdependências que afetam a performance do processo 

(CLAASSEN, 2016).  

 

 

2.1.2 Modelagem de Processos 

 

 

A modelagem de processos tem o objetivo de auxiliar o gerenciamento da organização 

por meio de representações operacionais dos processos, buscando estruturá-los de maneira 

completa e precisa (ABPMP, 2013). A modelagem permite testar diversas condições que 

Figura 1 - Um processo como eixo articulador de outros elementos da gestão do negócio 

Fonte: Jesus e Macieira (2014, p. 53, adaptado de Galbraith, 1995) 
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influenciam a performance do processo e analisar se aquele modelo atenderá às necessidades 

do negócio, de acordo com requisitos organizacionais, como custo, qualidade, durabilidade, 

entre outros, sendo um importante passo para validar o projeto e consolidar a estrutura proposta. 

Por meio de uma metodologia e técnica, a modelagem visa entender e repensar a organização, 

alinhando as diretrizes e cruzando barreiras setoriais (SOUZA et al., 2013). Essa visão integrada 

de arquitetura, cadeia de valor e mapas estratégicos – práticas resultantes do mapeamento – 

apresentam um maior equilíbrio entre execução e monitoramento dentro da gestão estratégica 

organizacional (ABPMP, 2013). 

Há muitos benefícios para a empresa que utiliza a técnica de modelagem de processos. 

De acordo com Dumas et al. (2018) ela auxilia no entendimento do processo e em disseminar 

esse conhecimento com todos os envolvidos nas atividades de trabalho. É comum possuir em 

um ambiente de trabalho pessoas envolvidas em processos especializados que desconhecem a 

complexidade do processo de negócio. Por isso, o mapeamento é um pré-requisito importante 

para prevenir problemas, planejar um novo projeto ou ponderar acerca da necessidade de 

automatizar o processo (DUMAS et al., 2018). Kipper et al. (2011) destacam que a modelagem 

de processos é importante também por documentar e registrar experiências passadas, gerando 

uma base de dados que auxiliará a empresa no desenvolvimento de muitos projetos futuros. Os 

modelos elaborados constituem um importante referencial de como as operações se encaixam, 

fornecendo uma compreensão abrangente da organização e compartilhando práticas internas 

que agregam valor aos processos (WHITE; MIERS, 2008).  

De acordo com a ABPMP (2013), a modelagem de processos tem três estágios de 

desenvolvimento, cada um com um propósito e aplicação diferente: diagrama, mapa e modelo. 

Os diagramas retratam os principais elementos e marcos que compõem o fluxo de atividades 

do processo, sem apresentar pequenos detalhes. Os mapas apresentam uma visão holística dos 

componentes do processo, detalhando apenas relacionamento e partes do processo que forem 

importantes para o projeto. Por fim, os modelos possuem o maior nível de detalhamento, 

fornecendo informações dos recursos envolvidos, fatores influenciadores, dados do processo e 

funcionamento. 

O primeiro passo para começar a modelar um processo é determinar sua finalidade, uma 

vez que o propósito buscado influencia diretamente na construção da modelagem, 

determinando os componentes que necessitam detalhamento. Um modelo apropriado será 

elaborado para cada tipo de modelagem (SOUZA et al., 2013). Os mesmos autores apresentam 

alguns pontos que um modelo de mapeamento visa contribuir: 
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a) Entender o negócio por meio dos processos, identificando ineficiências; 

b) Padronização de conceitos, alinhando a linguagem entre equipes de diferentes setores; 

c) Analisar oportunidades de melhorias e monitorar os processos, utilizando recursos de 

simulação e reegenharia; 

d) Soluções estruturadas com apoio tecnológico, como sistemas de workflow, Gestão de 

Processos, SOA e outros; 

e) Aumento da qualidade e produtividade dos produtos e serviços prestados; 

f) Introduzir melhores práticas na cultura organizacional, minimizando ameaças e 

potencializando oportunidades; 

g) Uso de tecnologias para identificação de problemas. 

 

A essência da modelagem de processos é documentar e analisar o desenvolvimento dos 

principais processos de negócios. No entanto, outros diversos benefícios surgem da elaboração 

dos modelos de processos, devido ao nível de detalhamento que eles apresentam (WHITE; 

MIERS, 2008). Inúmeras perspectivas podem ser adotadas pela modelagem de processos, com 

diferentes níveis e escopos expressos através dos modelos (ABPMP, 2013). 

Do mesmo modo como se define o propósito da modelagem e sua perspectiva, deve-se 

escolher uma notação para o desenvolvimento do modelo de processos (ABPMP, 2013). A 

seguir será apresentado o BPMN que será a notação utilizada neste projeto. 

 

 

2.1.3 Business Process Modeling Notation 

 

 

A ABPMP (2013) define a notação de modelagem de processos como um conjunto 

padronizado de símbolos com regras que designam seus significados. Existem diversos padrões 

de notações, alguns citados pela ABPMP (2013) e pelos autores Souza et al. (2013) são: EPC 

(Event-driven Process Chain), UML (Unified Modeling Language), BPMN (Business Process 

Modeling Notation), IDEF (Integrated Definition Language) e Value Stream Mapping.  

Nesse projeto a notação definida foi o BPMN, pois essa técnica diferencia-se por 

oferecer uma notação de fácil compreensão e por ser uma das notações mais completas e 

promissoras da atualidade. Essa notação apresenta grande oferta de elementos de modelagem, 
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podendo ser aplicada em diversos tipos de processos, sem deixar de ser simples de aprender 

(SOUZA et al., 2013). 

O BPMN foi criado pela Business Process Management Initiative (BPMI) e incorporado 

pela Object Management Group (OMG) em 2005 (ABPMP, 2013). A notação consiste em 

implementar nas operações os processos definidos no Diagrama de Processos de Negócio 

(DPN), garantindo a integração padronizada entre desenho e execução. O BPMN busca 

aprimorar tanto a comunicação interna transversal quanto a horizontal (SOUZA et al., 2013). 

Os autores White e Miers (2008) reforçam que o BPMN engloba diversos tipos modelos, pois 

é capaz de representar desde fluxogramas que definem um simples processo de negócio à 

sofisticados e complexos modelos, sendo capaz de apresentar alto nível de detalhamento. 

A notação é abundantemente abrangente, apresentando mais de cem símbolos. Porém, 

apenas quatro determinam sua base: atividades, eventos, gateways e conectores. Atividades e 

eventos representam os componentes do processo de negócio e os gateways e conectores, as 

ramificações e fusões (DUMAS et al., 2018). 

A seguir tem-se a representação dos quatro símbolos citados e seus significados. 

 

 

Figura 2 - Elementos básicos do BPMN 

Fonte: Souza et al., 2013 

 

 

2.1.3.1  Atividade 

As atividades possuem formato de retângulo arredondado e representam o trabalho a ser 

executado. Em um DPN há três tipos de atividades: tarefa, subprocesso e processo (SOUZA et 

al., 2013). 

 

2.1.3.2  Evento 

Os eventos são representados por círculos e simbolizam algo que ocorreu 

instantaneamente, afetando o fluxo do processo. Existem três tipos de eventos: os de início, 

intermediários e os de fim (SOUZA et al., 2013). 
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2.1.3.3  Gateway 

Gateways podem ser traduzidos como filtros de decisão, pois são os elementos 

utilizados para sinalizar divergências e convergências no fluxo do processo. A representação 

gráfica de um gateway é forma de diamante. São variados tipos de gateways, dentre eles 

destacam-se: gateway exclusivo, exclusivo baseado em evento, paralelo e inclusivo (SOUZA 

et al., 2013; WHITE; MIERS, 2008). 

 

2.1.3.4  Conectores 

Os conectores têm a importante função de apontar o fluxo do processo. Eles conectam 

as atividades, eventos e gateways e podem representar fluxos de atividades, de mensagens e de 

associação de elementos (SOUZA et al., 2013). 

 

 

2.2  MÉTODOS DE MELHORIA DE PROCESSOS 

 

 

Além do referencial teórico apresentado abordando os conceitos da gestão de processos 

e da notação BPMN, realizou-se um estudo das principais referências de métodos sobre 

processos e melhoria de processos firmadas na comunidade acadêmica. Foram levantadas as 

metodologias de Rummler Process Methodology (RPM), DMAIC (Define, Measure, Analyze, 

Control), PDCA (Plan, Do, Check, Act) e Teoria das Restrições (Theory of Constraints – TOC). 

Será apresentada a seguir uma breve contextualização de cada metodologia e suas etapas. Após, 

será construída uma comparação entre os métodos, com o intuito de escolher a sistemática que 

melhor se adapta a esse projeto. 

 

 

2.2.1 Rummler Process Methodology (RPM) 

 

 

A metodologia introduzida por Rummler, Ramias e Rummler (2010) apresenta a 

definição, análise, design e implementação de um sistema de gestão de processos. Baseando-se 

na metodologia de Rummler-Brache de 1990, os três autores citados se uniram para apresentar 

novas oportunidades de melhoria e gestão de processos. O RPM propõe uma estrutura de análise 
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e design de processos de negócio, vinculando-os com as áreas de tecnologia da informação, 

gerenciamento de processos e gerenciamento de mudanças. O método possui duas principais 

premissas: o objetivo final da aplicação do RPM é a melhoria do desempenho de um processo, 

e que – idealmente – as fases do projeto envolvem uma equipe multifuncional em que os 

membros da equipe participem no desempenho, suporte ou gerenciamento do processo 

(RUMMLER; RAMIAS; RUMMLER, 2010). 

O RPM é comporto por sete etapas (RUMMLER; RAMIAS; RUMMLER, 2010): 

• Etapa 1: Alinhar. Nessa fase é identificado o motivo para realizar o projeto, o 

processo e seus limites, as metas, o cronograma, os participantes e apoiadores 

do projeto. 

• Etapa 2: Analisar. Essa fase consiste em produzir uma visão do estado “atual” 

do processo, além de determinar as causas do baixo desempenho. 

• Etapa 3: Projetar. Nesse ponto elabora-se um design de processo que atinge as 

metas do projeto e elimina as imperfeições do processo. 

• Etapa 4: Empenhar. Nessa fase a organização é preparada para apoiar, 

desenvolver e implementar o processo “futuro”. 

• Etapa 5: Construir. Essa fase visa produzir um projeto detalhado do processo 

“futuro”, abrangendo mudanças tecnológicas, políticas e ferramentais. 

• Etapa 6: Habilitar. Nessa fase todos os participantes do projeto são preparados 

para executar suas funções do processo “futuro”. 

• Etapa 7: Adotar. A fase final consiste em colocar o processo “futuro” em prática 

e ajustes são feitos para garantir que o processo atinja os objetivos do projeto. 

 

 

2.2.2 DMAIC (Define, Measure, Analyze, Control) 

 

 

Essa abordagem origina-se da literatura de Six Sigma, idealizando projetos de melhorias 

de ciclo de vida apoiando-se em ferramentas estatísticas. É uma metodologia sistemática, com 

rigorosos resultados oriundos da gestão de projetos. O DMAIC tem como base a definição e 

mensuração do processo, eliminando atividades improdutivas (SOKOVIC; PAVLETIC; 

PIPAN, 2010). Os mesmos autores apresentam as seguintes etapas da metodologia DMAIC: 
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• Etapa 1: Definir. Por que o projeto é necessário? Qual o escopo do projeto? 

Quais são as objeções contabilizadas? Quem é o cliente? 

• Etapa 2: Medir. Quais são as métricas desse projeto? Tenho como realizar a 

medição? Posso usar as medições? Qual é o caso comercial? 

• Etapa 3: Analisar. Consigo identificar as lacunas no processo? Quais são as 

causas? Quais são os obstáculos e recursos? 

• Etapa 4: Melhorar. Quais são as tomadas para implementar as mudanças? As 

mudanças trarão resultados? O projeto foi incorporado no programa? 

• Etapa 5: Controle. Controlei os riscos, escopo, cronograma e custos? Foi feito 

um relatório de conclusão? Absorvi as boas práticas executadas? 

 

 

2.2.3 PDCA (Plan, Do, Check, Act) 

 

 

O ciclo PDCA é uma abordagem baseada no conceito de melhoria contínua, proveniente 

da Gestão da Qualidade. É um método eficaz, aplicado para soluções temporárias ou corretivas 

permanentes. As ações temporárias visam um resultado e solucionam pontualmente o problema. 

Já as ações corretivas permanentes demandam maior investigação, pois visam a 

sustentabilidade do processo eliminando a causa-raíz do problema. Um dos aspectos mais 

importantes do PDCA é o de que após a quarta e última etapa – Act (Agir) – o ciclo é 

recomeçado, buscando melhorar ainda mais (SOKOVIC; PAVLETIC; PIPAN, 2010). O autor 

Lewis (1999) descreve as etapas do ciclo da seguinte maneira: 

• Etapa 1: Plan. O primeiro passo do ciclo é planejar o processo de melhoria, 

definindo os objetivos e resultados desejados através de um plano de ação, que 

deve ser claro quanto aos procedimentos e condições das ações. 

• Etapa 2: Do. Essa etapa se consiste em executar as tarefas descritas no plano de 

ação. Os operadores devem ser devidamente treinados e possuir habilidades para 

executar o plano. 

• Etapa 3: Check. A terceira etapa é onde será analisado o progresso do plano, se 

os resultados esperados foram obtidos ou não. A performance, as condições 

influenciadoras e procedimentos devem ser analisados e revisados. 
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• Etapa 4: Act. Caso as metas e objetivos não tenham sido alcançados, devem ser 

pensadas medidas corretivas de acordo com os dados analisados na etapa 

anterior. 

O ciclo PDCA é uma metodologia da qualidade voltada para alcançar metas, mas 

também mantém o foco em cumprir os prazos estabelecidos, assim como os custos. O uso 

regular do ciclo garante que os métodos de trabalho sejam constantemente aprimorados 

(LEWIS, 1999). 

 

 

2.2.4 Teoria das Restrições (Theory of Constraints – TOC) 

 

 

A Teoria das Restrições foi desenvolvida na década de 1980 pelo físico Eliyahu M. 

Goldratt e amplamente divulgada através de seu livro “A Meta”. A TOC apresenta uma 

abordagem que consiste em alcançar a meta organizacional a partir de uma perspectiva global 

(PACHECO, 2014). A teoria se baseia na metodologia de planejamento e controle da produção 

denominada de Tambor-Pulmão-Corda (TPC), uma maneira de organizar a produção a partir 

do pressuposto de que existem apenas poucos recursos com restrição de capacidade (SOUZA, 

2005). Os autores Souza (2005) e Pacheco (2014) defendem que a TOC busca demonstrar que 

a proposta de TPC pode alcançar excelentes resultados práticos, como aumento do ganho, 

redução dos níveis de inventário e de despesa operacional. A TOC propõe as seguintes etapas 

como forma de desenvolvimento do método (SOUZA, 2005): 

• Etapa 1: Identificar a restrição do sistema. Nesse primeiro passo é importante 

identificar recursos que não têm capacidade de atender efetivamente a demanda 

neles imposta. 

• Etapa 2: Explorar ao máximo a restrição do sistema. Após identificar um 

Recurso com Restrição de Capacidade (RRC), deve-se explorar a fundo tal 

restrição. Nessa etapa busca-se elaborar um programa de produção em que o 

RRC seja aproveitado da melhor maneira possível, chamado de Tambor. 

• Etapa 3: Subordinar todo o resto à política de exploração da restrição. Nessa 

etapa é necessário que todos os outros recursos acompanhem o ritmo do RRC. 

• Etapa 4: Elevar a restrição do sistema. Com o RRC ditando o ritmo de produção, 

não há mais desperdícios, uma vez que só é produzido o necessário. Desta forma, 
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nessa etapa cumpre-se verificar se a restrição foi eliminada ou se ainda há a 

necessidade de explorá-la.  

• Etapa 5: Voltar ao primeiro passo. Caso a etapa anterior tenha identificado uma 

nova restrição, deve-se construir um quadro para esta nova restrição. O ciclo será 

reiniciado considerando todos os dados do RRC original. 

 

 

2.2.5 Comparação dos métodos apresentados 

 

Com a finalidade de comparar os métodos apresentados nesse projeto, o Quadro 1 a 

seguir apresenta uma síntese das metodologias de melhoria de processos encontradas na 

literatura. 
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Quadro 1 – Quadro Comparativo dos Métodos de Melhoria 

Fonte: elaborado pela autora. 

MÉTODO RUMMLER PROCESS 

METHODOLOGY 

DMAIC PDCA TEORIA DAS 

RESTRIÇÕES 

DEFINIÇÃO Método de melhoria de 

processos que inclui análise e 

design de processos de 

negócio, simultaneamente com 

gerenciamento de processos, 

gerenciamento de mudanças e 

tecnologia da informação 

Abordagem de gestão 

de negócios baseada em 

ferramentas estatísticas. 

Busca eliminar erros e 

atividades improdutivas  

Método cíclico de 

melhoria contínua, 

com foco em alcançar 

metas e objetivos 

Filosofia gerencial baseada na 

lógica de que a administração 

deve ser feita em função das 

restrições do sistema de 

produção 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

Definir, analisar, projetar e 

implementar o gerenciamento 

de processos 

Controle de riscos, 

implementação de boas 

práticas e redução de 

erros 

Alcançar a 

performance desejada 

corrigindo problemas 

identificados 

Aumento do índice de ganho 

financeiro, redução de 

inventário e de despesas 

organizacionais 

DESENVOLVIMENTO Alinhar, analisar e projetar um 

novo design, empenhar a 

equipe, construir o novo 

processo, habilitar a equipe e 

adotar o novo sistema 

Definir, medir, analisar, 

melhorar e controlar os 

processos do projeto 

Planejar, executar, 

checar e agir em um 

processo central 

escolhido 

Identificar e explorar a 

restrição do sistema, 

subordinar os demais 

recursos, elevar a restrição do 

sistema e recomeçar o ciclo 

CONTRIBUIÇÃO Implementação de gestão 

sistêmica e integrada 

Técnica de 

aperfeiçoamento e 

sustentabilidade da 

qualidade 

Técnica de melhoria 

contínua 

Método Tambor-Pulmão-

Corda para planejamento e 

programação da produção 
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Os principais apontamentos dos métodos são expostos no Quadro 1, sendo possível 

comparar as diferentes abordagens e soluções apresentadas. A comparação elaborada contribuiu 

para um melhor entendimento sobre os métodos de melhoria de processos encontrados na 

literatura. Após as análises realizadas, concluiu-se que os quatro métodos visam o 

aperfeiçoamento e otimização das atividades executadas, buscando a melhoria da organização 

como um todo, embora apresentem desenvolvimentos distintos. 

Apesar de todos os métodos exibidos proporcionarem uma visão de negócios sistêmica 

e intersetorial, seguindo a lógica da gestão de processos, foi constatado que os métodos DMAIC 

e PDCA eram os mais distantes em atender as metas desse projeto. Conforme apresentado, o 

DMAIC possui uma abordagem mais sistemática e sua contribuição – aperfeiçoamento e 

sustentabilidade da qualidade – não se enquadra com a implementação de BPM buscada pela 

autora. Do mesmo modo, acredita-se que a metodologia do PDCA, embora muito eficaz, não 

compreende a complexidade dessa implementação. 

Ao analisar os métodos RPM e TOC, ainda que ambos contribuam para o alcance das 

metas do projeto, o RPM foi considerado o mais adequado por ser mais recente, publicado em 

2010 por Rummler, Ramias e Rummler, frente a metodologia da TOC  de 1980. 

Como os autores mencionados citam em seu livro, a busca por melhorias sempre fez 

parte do mundo dos negócios. A metodologia presente no RPM buscou mais do que apenas 

atualizar o método Rummler-Brache (1990), o RPM foi criado pois o expressivo avanço da 

tecnologia nos últimos anos alterou a relação entre processos, desempenho organizacional e 

tecnologia da informação (RUMMLER; RAMIAS; RUMMLER, 2010). Assim, acredita-se que 

o método RPM apresenta uma melhor proposta para a implementação de gerenciamento por 

processos, adequando-se com mais acerto aos objetivos desse presente projeto.  

Por fim, o levantamento e apresentação dos métodos de melhoria foram significativos 

para concluir a viabilidade de operar uma gestão integrada para alcançar resultados robustos e 

satisfatórios, aproximando a organização de suas metas estratégicas. 

 

 

2.3  GESTÃO DE PROCESSOS APLICADA AO COMÉRCIO 

 

 

Os serviços são fundamentais na estrutura econômica, contribuindo para o avanço da 

sociedade. Tanto os serviços de infraestrutura quanto os de comércio possuem um grande valor 
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social, uma vez que são os canais de distribuição para o consumidor final. Em uma economia 

industrializada, a lucratividade de bens manufaturados depende imensamente do valor agregado 

no serviço ao cliente. Dessa forma, deve-se reconhecer a importância dos serviços como cerne 

da economia funcional (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2010). 

O comércio de manufaturas desempenha um importante papel na economia brasileira. 

A enorme gama de produtos e serviços oferecidos pelas instituições varejistas fomentam 

fortemente o mercado, tornando-o extremamente competitivo (MARTINHO, 2011). Essa 

dinâmica de mercado obriga as empresas a se adaptarem rapidamente as mudanças, a fim de 

manterem-se competitivas (LOUZADA; DUARTE, 2013). Os autores Martinho (2011) e 

Louzada e Duarte (2013) defendem que a adaptação das organizações deve buscar excelência 

na operação, aperfeiçoando o desempenho de processos para uma performance eficaz. Assim, 

a implementação de uma gestão orientada em processos pode ser uma saída para a 

sobrevivência da organização varejista, pois oferece uma gestão flexível e integrada, 

direcionada para a satisfação do cliente final. 

Para atender as demandas dos clientes, agregando maior valor ao serviço prestado, é 

necessária uma reestruturação organizacional. A transição de uma estrutura funcional para uma 

estrutura focada em processos significa menor ênfase na estrutura hierárquica e requer uma 

completa compreensão dos processos por toda equipe (IGARASHI, 2003). Em muitos casos, 

as empresas apresentam uma estrutura vertical, hierárquica e departamental, onde cada área 

foca no funcionamento de suas próprias atividades. Na prática, isso significa para empresa que, 

se um departamento aprimorar seu desempenho, não necessariamente toda a organização 

sentirá esse efeito. Por isso, se faz necessária a integração dos departamentos (MARTINHO, 

2011). A estratégia organizacional por processos – estrutura horizontal – expande para todos os 

níveis da organização a necessidade de seguir a lógica dos processos, principalmente no âmbito 

de tomadas de decisão (PAIM et al., 2009). De modo que os recursos sejam alocados em pontos-

chave dos processos e as melhorias obtidas ocasionem uma otimização da organização como 

um todo. 

Portanto, passa a ser fundamental que a empresa derrube barreiras verticais rumo à 

integração organizacional. A gestão de recursos, as oportunidades do mercado e a estratégia da 

organização devem orientar a estruturação – ou reestruturação – dos processos de negócio 

(LADEIRA et al., 2012). De acordo com Ladeira et al. (2012), as rotinas e procedimentos 

obsoletos devem ser extinguidos para que a capacidade de eficiência da organização seja 

máxima.  
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Denton (1991) discute em seu livro o gerenciamento da estrutura horizontal, sobre o 

cumprir os desejos dos clientes e estreitar os laços com fornecedores. Somente uma organização 

horizontal é capaz de atender as necessidades dos clientes com eficiência, pois neste caso a 

gerência está focada em aprimorar as atividades que forem necessárias – independentemente de 

departamento ou setor – para entregar o que o cliente precisa (DENTON, 1991) 

Sendo assim, é crucial considerar a importância do gerenciamento horizontal, pautado 

em processos, para impulsionar o desempenho de uma organização de bens ou serviços. A 

gestão de processos auxilia a aprimorar competências e alcançar excelentes padrões de 

competitividade, essenciais para o setor de comércio (LADEIRA et al., 2012).
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3 MÉTODO 

 

 

3.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O MÉTODO 

 

 

A ABPMP (2013) conceitua o BPM como uma disciplina geral, ou seja, um conjunto 

de conhecimentos que orienta os recursos organizacionais através de uma série práticas visando 

determinados objetivos. Ou seja, o BPM compreende uma gama de conhecimentos sobre as 

melhores práticas e princípios para uma melhor eficiência da organização. Portanto, o BPM não 

é uma metodologia, não se configura como uma prescrição estrutural de trabalho ou um modelo 

de ferramentas (ABPMP, 2013). 

É importante ressaltar que a implementação do BPM não se dá para a melhoria de 

atividades individuais e, sim, para gerenciar cadeias inteiras de eventos, atividades e decisões 

que agregam valor para a organização e seus clientes (DUMAS et al., 2018). A inserção da 

gestão de processos de negócio pode ser feita por meio de diversas ferramentas, métodos e 

metodologias. A implementação bem sucedida de um desses mecanismos traz a definição, 

desenho, execução, monitoramento, análise e controle de processos de negócio para a 

organização (ABPMP, 2013). 

Na empresa analisada nesse estudo, identificou-se a necessidade de aprimorar a gestão 

realizada. A empresa Alfa obteve um crescimento acentuado no decorrer dos últimos anos, 

aumentando a quantidade de funcionários, escritórios, clientes e faturamento. Assim, acredita-

se que a gestão departamental vigente não traz maior eficiência à organização. Com esse 

projeto, tem-se o objetivo de apresentar para a empresa os benefícios da gestão de processos, 

iniciando a implementação através de um processo-chave. 

Dumas et al. (2018) afirmam que são necessários vários passos e mecanismos para que 

o BPM se torne parte integrante da estrutura de trabalho. Para o desenvolvimento desse projeto, 

optou-se por utilizar o método Rummler Process Methodolody (RPM) apresentado pelos 

autores Rummler, Ramias e Rummler (2010). O RPM é uma plataforma de melhoria de 

processos que propõe a análise e o design de um processo de negócio, relacionando tecnologia 

da informação, gerenciamento de processos e gerenciamento de mudanças. O método é pautado 

em dois valores (RUMMLER; RAMIAS; RUMMLER, 2010): 

1. Considerar a organização como um sistema. 
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2. Ter os resultados do negócio como meta número um. 

 

As duas principais premissas para a utilização do RPM são: o objetivo final da aplicação 

do método é a melhoria do desempenho de um processo – o método não deve ser aplicado em 

um pequeno subprocesso de um subprocesso; e, idealmente, as fases do projeto envolvem uma 

equipe multifuncional. Na estruturação da equipe, é importante que os membros participem no 

desempenho, suporte ou gerenciamento do processo (RUMMLER; RAMIAS; RUMMLER, 

2010). 

A estrutura apresentada pelo método é baseada em uma sequência de sete etapas 

(RUMMLER; RAMIAS; RUMMLER, 2010): 

1. Alinhar: nessa fase é identificado o motivo para realizar o projeto, o processo e 

seus limites, as metas, o cronograma, os participantes e apoiadores do projeto. 

2. Analisar: essa fase consiste em produzir uma visão do estado “atual” do 

processo, além de determinar as causas do baixo desempenho. 

3. Projetar: nesse ponto elabora-se um design de processo que atinge as metas do 

projeto e elimina as imperfeições do processo. 

4. Empenhar: nessa fase a organização é preparada para apoiar, desenvolver e 

implementar o processo “futuro”. 

5. Construir: essa fase visa produzir um projeto detalhado do processo “futuro”, 

abrangendo mudanças tecnológicas, políticas e ferramentais. 

6. Habilitar: nessa fase todos os participantes do projeto são preparados para 

executar suas funções do processo “futuro”. 

7. Adotar: a fase final consiste em colocar o processo “futuro” em prática e ajustes 

são feitos para garantir que o processo atinja os objetivos do projeto. 

 

Complementarmente, o RPM agrega cinco dimensões para a performance do processo 

(RUMMLER; RAMIAS; RUMMLER, 2010): 

1. Processo: essa dimensão trata sobre organizar o trabalho para que gere valor, ou 

seja, para que seja realizado de forma eficaz e eficiente. 

2. Operador: humano: essa dimensão aborda a necessidade de contribuições 

humanas para a realização do processo projetado ou aprimorado. 
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3. Operador: tecnologia da informação: nessa dimensão será avaliada o grau de 

necessidade de tecnologia para a execução do processo projetado ou 

aprimorado. 

4. Gerenciamento de processos: essa dimensão trata de gerenciar o processo 

projetado para que atue conforme esperado. 

5. Gerenciamento de mudanças: nessa dimensão é analisada e elaborada 

estratégias necessárias para o sucesso do gerenciamento de processo. 

 

A Figura 3 a seguir representa a visão geral do método RPM, assim como as sub etapas 

de capa etapa: 

 

 
Figura 3 - Estrutura do projeto de RPM 

Fonte: Adaptado de Rummler, Ramias e Rummler, 2010 

 

 

Seguindo a estrutura apresentada na Figura 3, o Quadro 2 fornece as etapas do método 

RPM, com os objetivos, subetapas e possíveis outputs de cada etapa. O Quadro 2 é importante 

para um perfeito entendimento das ações que serão necessárias e o que cada etapa deve 

apresentar como resultado. 
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Quadro 2 – Visão Geral do RPM  

ETAPA OBJETIVO SUBETAPA OUTPUTS 

ALINHAR Estabelecer os objetivos do projeto 

Estabelecer o escopo do projeto 

Atribuição adequada dos recursos 

Desenvolver um plano com marcos e 

resultados que permita o gerenciamento eficaz 

do projeto 

1.1. Definir projeto 

1.2. Organizar projeto 

Critical Business Issue (CBI) 

Critical Process Issue (CPI) 

Metas do projeto 

Estrutura da equipe 

Plano do projeto 

 

ANALISAR Estabelecer as limitações do processo e/ou 

processos afetados 

Analisar os problemas de desempenho do 

processo e o esforço necessário para sua 

melhoria 

Acordar sobre as especificações, premissas, 

restrições e estratégia de desenvolvimento para 

um projeto bem-sucedido 

2.1. Análise do processo 

2.2. Desenvolver estratégia futura 

Processo “atual” documentado 

Dados da performance atual 

Fraquezas do modelo atual 

Gestão “atual” documentada 

Dados da gestão atual 

Fraquezas da gestão atual 

Estratégia futura 

Ideias de melhoria 

Marcos do processo “futuro” 

PROJETAR Desenvolver os requisitos de mudança para o 

processo “futuro” 

Avaliar a desenvoltura da organização para 

implementar as alterações necessárias 

Identificar uma estratégia apropriada e 

desenvolver um projeto e orçamento 

3.1. Projetar novo design 

3.2. Gerenciar o processo “futuro” 

3.3. Avaliação e planejamento de 

mudanças 

Projeto do processo “futuro” 

Papéis e responsáveis  

Documentação do processo “futuro” 

Requisitos de mudanças 

Resumo dos processos “atual” e “futuro” 

Cadeia de medidas futuras 

Calendário de gerenciamento 

Índices de desempenho do processo 

Novos dados de avaliação 

Estratégia para implementação do novo 

plano macro 
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EMPENHAR Desenvolver o plano detalhado para as 

mudanças projetadas 

Elaborar um plano de desenvolvimento que 

incluam a gestão de mudanças para garantir a 

implementação do processo “futuro” 

4.1. Empenhar-se  Estrutura de equipe 

Planos de implementação da equipe 

Plano integrado 

CONSTRUIR Desenvolver todos os componentes do 

processo “futuro” 

5.1. Detalhamento do projeto 

5.2. Desenvolvimento 

5.3. Testar 

5.4. Elaborar soluções 

Componentes do processo “futuro” 

Testar o plano 

HABILITAR Preparar todos os participantes do projeto para 

o processo “futuro” 

6.1. Preparar 

6.2. Lançamento interno 

Planos de treinamento 

Materiais de treinamento 

ADOTAR Monitorar o desempenho do processo “futuro” 

e o progresso da implementação 

Avaliar os resultados do processo 

7.1. Eliminações 

7.2. Estabilizar 

7.3. Operar 

Processo “futuro” aplicado, depurado e 

em operação 

Fonte: adaptado de Rummler, Ramias e Rummler, 2010
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O Quadro 2 – Visão Geral do RPM apresenta os detalhes das sete etapas que compõem 

o método RPM. Cada etapa possui seu desdobramento em pequenas etapas, para um melhor 

direcionamento das atividades que devem ser realizadas. No quadro também são apresentadas 

as saídas esperadas em cada etapa, levando a implementação bem-sucedida do método. 

 

 

3.2 DETALHAMENTO DO MÉTODO 

 

 

Nesse projeto foi utilizado o método RPM, proposto por Rummler, Ramias e Rummler 

(2010), como meio de alcançar os objetivos descritos no item 1.3 do Capítulo 1.  

Pode-se notar que as primeiras três etapas do método compreendem a maior parte das 

atividades teóricas e propositivas e a partir da quarta etapa, inicia-se a aplicação das 

modificações propostas, ou seja, as mudanças são postas em prática. As etapas “Empenhar”, 

“Construir”, “Habilitar” e “Adotar” não serão desenvolvidas nesse projeto devido aos seguintes 

motivos: escassez de tempo hábil até a apresentação final deste projeto e, também, pelo fato de 

a autora não ter autonomia para implementá-las na empresa estudada. No entanto, este projeto 

demonstrará a significância maior das etapas “Alinhar”, “Analisar” e “Projetar” responsáveis 

pela análise dos dados coletados, que subsidiarão a construção de um projeto exequível e com 

maiores possibilidades de sucesso. 

O Quadro 2 apresenta todos os possíveis outputs para as etapas e, em cada etapa, serão 

delimitadas as saídas a serem apresentadas. A delimitação é feita de acordo com as 

características do projeto, pois existem diversas aplicações do método RPM e cada uma possui 

os outputs que melhor se adequam ao projeto. 

 

 

3.2.1 Etapa Alinhar 

 

 

Nessa etapa é identificada a razão para a realização do projeto. Deve-se delimitar o 

processo que será foco do estudo e elaborar demais características referentes a estrutura do 

projeto, como objetivo e participantes. Nesse estudo foi identificada a oportunidade de propor 

para a empresa Alfa uma gestão guiada por processos, buscando melhorar a comunicação 
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intersetorial, eliminar retrabalhos e perdas de oportunidades de ganhos financeiros. Para a 

realização desse projeto, o processo estudado foi o processo de Faturamento da Licitação da 

empresa Alfa.  

Este é um processo-chave dentro da empresa pois é através dele que o cliente – órgãos 

públicos – solicita o envio dos produtos e efetua o pagamento. Logo, o processo de Faturamento 

não faz somente a interface com o cliente, como, também, possui uma significante interação 

com os setores Financeiro, Administrativo e Logística. Por ser um processo que depende 

fortemente de uma boa comunicação intersetorial, sendo este um dos problemas identificados 

na organização, constatou-se que o Faturamento é um importante processo para o 

aperfeiçoamento da organização e para a aplicação do BPM. 

Os funcionários convidados para compor a equipe desse projeto foram escolhidos de 

acordo com a disponibilidade, o envolvimento no processo e as atividades realizadas. Ao longo 

do processo, quatro áreas são envolvidas: Licitação, Financeiro, Administrativo e Logística. 

Aderiram ao projeto um colaborador da Licitação, um do Administrativo e dois da Logística. 

A participação dos quatro colaboradores no projeto desempenhou o papel de fornecer 

informações e relatos fundamentais para a conclusão de todas as etapas executadas. Foi 

estabelecido que a analista de licitação é a responsável pelo processo, por ser o contato direto 

com o cliente, é importante que gerencie e entenda toda a cadeia de atividades. 

Rummler, Ramias e Rummler (2010) classificam o CBI (Critical Business Issue) como 

um fator crítico para o sucesso do projeto, pois todo projeto deve ser guiado por um problema 

que afeta a organização, sendo determinante para o escopo do projeto (RUMMLER; RAMIAS; 

RUMMLER, 2010). Portanto, nessa etapa foram definidos tanto CBI quanto o CPI (Critical 

Process Issue) do projeto. Também foi apresentado o plano do projeto e a estrutura da equipe, 

completando, assim, todos os outputs aderentes ao projeto. Apenas um possível output dessa 

etapa não foi apresentado, o qual consiste na meta para o projeto, por questões que foram 

explicadas no item 4.2.1. 
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3.2.2 Etapa Analisar 

 

 

Nessa etapa foi elaborada uma visão do estado “atual” do processo de Faturamento. Para 

esse mapeamento, foram utilizados o programa Bizagi Process Modeler e a ferramenta de 

notação Business Process Modeling Notation (BPMN).  

Conforme apresentado no Quadro 2, essa etapa consiste em analisar o processo (2.1) e 

desenvolver a estratégia futura (2.2). Na análise do processo, foram realizados o mapeamento 

do processo atual, levantamento dos problemas e dificuldades. Para o mapeamento, foram 

realizadas reuniões individuais com as três áreas que compõem a equipe. E para validação do 

escopo, foram feitas duas reuniões. Também foram realizadas reuniões individuais em que as 

colaboradoras puderam relatar os problemas que identificavam em suas atividades e os efeitos 

colaterais gerados. 

As reuniões foram organizadas de forma a priorizar a analista de licitação, por seu 

contato direto com os clientes e ter a necessidade de estar atualizada sobre o andamento do 

processo. No decorrer das reuniões, foi notável o quanto os colaboradores não sabiam das 

necessidades uns dos outros e, apenas com esse primeiro contato, algumas necessidades foram 

entendidas por toda a equipe. 

Posteriormente, foram levantados os problemas enfrentados pela equipe na realização 

de suas atividades e a autora reuniu as causas raízes de cada problema. Os problemas foram 

identificados através da análise da autora do processo atual e dos relatos dos membros da equipe 

mencionados durante as reuniões. 

No desenvolvimento da estratégia futura, a autora reuniu ideias de melhorias e as 

discutiu com a equipe. Foram decididas cinco ações de melhoria para o processo estudado e a 

equipe foi instruída para as mudanças. 

Os outputs apresentados nessa etapa foram: o processo “atual” documentado, as 

fraquezas do modelo atual, a estratégia futura e as ideias de inovação. Não foi possível coletar 

os dados da performance atual do processo, pois a empresa não possui indicadores e nem coleta 

de dados relacionada a sua performance. Como a aplicação do método RPM nesse estudo é em 

um único processo, as saídas relacionadas a gestão foram consideradas não aplicáveis ao 

projeto, uma vez que são outputs propostos para uma aplicação do RPM a nível organizacional. 

Não se julgou necessário realizar a atualização do plano do projeto e nem estabelecer marcos 

no processo “futuro”, portanto, esses outputs não foram apresentados. 
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3.2.3 Etapa Projetar  

 

 

Essa etapa é responsável por elaborar um escopo do novo design para o processo 

estudado, que também será elaborado com o auxílio do Bizagi Process Modeler. Foram 

analisados todos os pontos de melhoria identificados na etapa anterior e as soluções propostas 

foram alocadas no novo design do processo. Conforme pode ser identificado no Capítulo 4, 

todas as ações levantadas na etapa anterior foram adequadas para a organização, não 

apresentaram custos adicionais, além de serem medidas acessíveis de serem implementadas. 

Na análise do processo (2.1) foram encontradas cinco causas raízes para os problemas 

identificados e optou-se por propor melhorias para todas elas. Portanto, na etapa “Projetar” foi 

necessário estudar a implementação de cinco melhorias no processo. Um novo processo – o 

processo “futuro” – foi projetado com as mudanças propostas (3.1). Todos os colaboradores da 

equipe estiveram de acordo com os ajustes e compreenderam os novos procedimentos e 

atribuições. 

Para que o novo processo pudesse ser adequadamente gerenciado, a autora julgou 

necessário propor indicadores para análise da performance do processo. Foram criados sete 

indicadores para auxiliar no monitoramento. Com o processo “futuro” elaborado, o próximo 

passo do método seria gerenciar o processo “futuro” (3.2), porém, como delimitado, nesse 

estudo não foi possível pôr em prática as mudanças propostas. Portanto, este projeto contou 

com a aplicação do método RPM até a primeira subetapa da fase “Projetar”, que consistia na 

elaboração do processo “futuro”. 

Com a conclusão da primeira subetapa, foi possível apresentar os seguintes outputs: 

projeto do processo “futuro”, papéis e responsáveis, documentação do processo “futuro”, 

requisitos de mudanças e índices de desempenho do processo. Outros outputs como cadeia de 

medidas futuras, calendário de gerenciamento, novos dados de avaliação e a estratégia para 

implementação do novo plano macro, são resultantes das duas subetapas seguintes que não 

serão desenvolvidas nesse projeto. 

Baseando-se na execução do método até a subetapa 3.1, os próximos passos foram 

listados a seguir, apesar de não ter sido possível aplicá-los na execução desse projeto final de 

curso. Em sequência ao projeto do novo design (3.1), inicia-se a subetapa “Gerenciar o processo 

‘futuro’”. Essa subetapa é importante para analisar se as novas implementações foram 

adequadas e possíveis de serem executadas no dia-a-dia. Nesse momento, é fundamental 
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realizar a coleta de dados e, principalmente, alimentar os indicadores. Para uma coleta de dados 

sólida, propõe-se que o processo seja executado por um mês. Assim, a avaliação e planejamento 

de mudanças (3.3) será robusta e segura. 

Na avaliação, os indicadores devem ser analisados e, principalmente, a equipe deve ser 

ouvida sobre suas percepções e vivência com as mudanças implementadas. Então, inicia-se o 

planejamento de mudanças, onde os ajustes necessários devem ser elaborados. 

 

 

3.2.4 Etapa Empenhar 

 

 

Conforme explicitado anteriormente, essa etapa não foi desenvolvida nesse projeto final 

de curso, a seguir será apresentado somente as principais informações sobre essa etapa a fim de 

demonstrar o método complementarmente. Nessa etapa, a equipe deve ser devidamente 

preparada para apoiar, desenvolver e implementar o processo ajustado na etapa anterior. É 

importante realizar uma reunião para apresentar o plano de implementação para todos os 

funcionários envolvidos no processo também, além daqueles que compõem a equipe. Para uma 

implementação bem-sucedida, todos os envolvidos devem entender o CPI e CBI do projeto, o 

papel de cada colaborador e os responsáveis pelas atividades do processo. 

Um dos objetivos dessa etapa é desenvolver um plano detalhado com as mudanças 

projetadas. Para isto, pode-se usar como referência os quadros Quadro 1Quadro 4 e Quadro 5 

elaborados na etapa anterior, apenas atualizando-os. E, por fim, o outro objetivo é criar um 

plano de desenvolvimento que inclua uma gestão de mudanças. É preciso designar um 

funcionário para atuar como responsável por essa gestão, que entenda a necessidade de 

constante adaptação para que o processo se mantenha nos índices desejados. 

 

 

3.2.5 Etapa Construir e Etapa Habilitar 

 

 

As etapas “Construir” e “Habilitar” como já mencionado, também não foram 

desenvolvidas nesse projeto final de curso. Elas são iniciadas simultaneamente e executadas em 

paralelo, pois são atividades complementares e agregam mais para a equipe quando executadas 
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em conjunto. A partir desse momento, é primordial um gerenciamento próximo e minucioso, 

uma vez que as ações tomadas nessas etapas são primordiais para o sucesso da implementação. 

Por ser o período mais longo do método RPM, os envolvidos no projeto podem perder 

o senso de urgência e foco necessários até o final da implementação, por isso é importante 

manter reuniões periódicas com a equipe, para que a importância de cada passo seja sempre 

alinhada. Tendo essas orientações acertadas com a equipe, inicia-se o detalhamento do projeto 

(5.1). 

No detalhamento do projeto, todas as funções e especificações técnicas das atividades 

devem ser desenvolvidas, contendo informações sobre mudanças relacionadas à tecnologia de 

informação, bem como outras ferramentas que também forem apontadas. Com a construção do 

detalhamento, a equipe deve ser preparada (6.1) e o plano de treinamento elaborado – um dos 

outputs propostos na etapa “Habilitar”. O plano de treinamento deve conter um cronograma, 

quais funcionários serão treinados e os responsáveis pelo treinamento. 

Em seguida, inicia-se o desenvolvimento (5.2). Nesse momento, todas as mudanças 

devem ficar prontas para serem postas em prática. Novas aquisições, caso necessário, e 

alterações no sistema Target, como proposto inicialmente no Quadro 4, devem ser concluídas. 

Ao final da subetapa de desenvolvimento, todos os treinamentos devem ter sido aplicados e a 

equipe estar completamente preparada para o lançamento interno e testagem final do processo 

“futuro”. 

O novo processo projetado é posto em prática por seis semanas. Durante essa testagem, 

a gestão de mudanças deve trabalhar atentamente para fazer os ajustes necessários, evitando 

que a organização seja prejudicada. Ao final da fase de teste, tem-se a estruturação de soluções 

(5.4), onde as mudanças que foram realizadas ou que necessitam ser feitas, devem ser 

documentadas no detalhamento do processo e compartilhadas com a equipe. Com as soluções 

elaboradas, ou caso nenhum ajuste tenha sido necessário, dá-se prosseguimento a última etapa 

do método 

 

 

3.2.6 Etapa Adotar 

 

 

Essa última etapa também não foi desenvolvida nesse projeto final de curso. Nela o novo 

processo torna-se efetivo. A primeira fase “Eliminações” é planejada para remover da área de 
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trabalho equipamentos que eram usados no processo antigo, como uma impressora ou um 

determinado status no sistema, e que não serão necessários no novo processo. Dessa forma, 

evita-se que os colaboradores voltem aos velhos costumes. 

O período de estabilização (7.2) pode ser um curto período, apenas para certificar que a 

equipe está totalmente adaptada. E, finalmente, a conclusão do método: a subetapa “Operar”, 

onde o processo é oficialmente implementado e torna-se o novo procedimento de Faturamento 

da Licitação. Com a análise dos dados coletados e os indicadores implementados, será possível 

analisar se o CPI do projeto foi solucionado e gerenciar o processo adequadamente. 

O objetivo da aplicação do método RPM na empresa Alfa era exemplificar como é 

possível romper barreiras setoriais e propor um trabalho conjunto com os colaboradores 

envolvidos no processo, independentemente de sua área. A aplicação foi feita em um único 

processo, que serviu como projeto piloto para ser replicado posteriormente. 

A solução do CBI identificado no projeto será fruto da reprodução do método RPM nos 

principais processos da empresa, como é proposto no item 4.3 desse projeto. Uma vez que 

outros processos-chaves da organização também estejam trabalhando de forma integrada e 

monitorada, os impactos positivos gerados terão um nível organizacional. Os princípios do 

BPM serão demasiadamente benéficos para o crescimento da empresa Alfa, assim como foram 

para o processo de Faturamento e os colaboradores envolvidos.  
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4 EXECUÇÃO DE PROJETO 

 

Esse capítulo tem como propósito apresentar detalhadamente o desenvolvimento desse 

projeto. Será dividido em quatro seções, sendo a primeira uma contextualização da empresa 

estudada, a segunda seção consiste na aplicação do método Rummler Process Methodology – 

RPM no processo estudado, a terceira contém a proposição de indicadores ao processo e 

finalização do método e, por fim, a quarta seção apresenta a proposição da implementação do 

BPM na empresa Alfa. 

 

 

4.1 A EMPRESA 

 

 

Atuante há dezoito anos, a empresa Alfa é uma empresa nacional de importação de 

produtos médico-hospitalares para distribuição no mercado brasileiro. Sua matriz é situada em 

Serra/ES, tendo uma filial no Rio de Janeiro/RJ e outra em São Paulo/SP. A estrutura é de 

origem familiar e, atualmente, é uma empresa de médio porte. Está presente em todos os estados 

do país, sendo líder de mercado no segmento de diagnósticos de testes rápidos IgG/IgM 

(Imunoglobulina G/Imunoglobulina M). O portfólio da companhia é segmentado nas seguintes 

categorias: diabetes, hipertensão, ortopédicos, hospitalar e saúde e bem-estar. A missão da 

empresa é criar, produzir e distribuir produtos e serviços de alta qualidade que melhorem a vida 

e o bem-estar das pessoas, auxiliando na prevenção de doenças crônicas dentro de rigorosos 

preceitos éticos. 

Os produtos ofertados pela empresa são frutos de parcerias exclusivas com marcas 

estrangeiras, sendo assim, a empresa Alfa não é a fabricante destes, mas a única a importá-los 

para o Brasil. É uma empresa liderada pelos seus fundadores que, ao longo dos anos, foi 

conquistando seu mercado e alcançando patamares cada vez mais altos. A estabilidade do seu 

crescimento, no entanto, torna imprescindível a aplicação de mudanças na gestão atual, de 

forma a garantir a integração e comunicação eficaz entre os setores.  

Isso, porque, a gestão atual é estruturada de forma departamental, gerando problemas 

internos como: retrabalho, baixa produtividade nos processos, falha na comunicação 

intersetorial, perda de ganhos financeiros, entre outros. Acredita-se que a implementação do 

BPM na gestão organizacional promoverá a erradicação de muitas dificuldades identificadas. 
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Para um entendimento geral da organização, foi elaborada uma cadeia de valor da 

empresa, demonstrada na Figura 4 a seguir: 

 

 

Figura 4 - Cadeia de Valor da Empresa Alfa 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

As vendas da empresa são realizadas por dois ramos principais: vendas para órgãos 

públicos e vendas para pessoas jurídicas. O departamento Comercial é responsável pelas vendas 

ao setor privado e o departamento de Licitação pelas vendas ao setor público. Trabalhando em 

conjunto com os departamentos Comercial e Licitação como atividades primárias, têm-se os 

departamentos de Logística, Marketing e Financeiro, pois são de suma importância para o 

ganho financeiro da empresa.  

O setor de Logística está localizado na matriz da empresa, onde estão os galpões de 

estoque. É responsável por toda a operação de separação e envio dos pedidos para os clientes. 

O departamento de Marketing, além de promover a identidade da empresa e a divulgação, 

também trabalha, constantemente, em conjunto com o setor Comercial no lançamento de 

campanhas e incentivos de vendas. Por fim, o setor Financeiro faz o gerenciamento do fluxo de 

caixa da empresa, emissão de pagamentos, planejamento de recebíveis, entre outras atividades 

relacionadas a gestão financeira da organização. 

Como atividades secundárias, ou seja, atividades de suporte para a organização, têm-se: 

a infraestrutura – escritórios, sede, galpões de estoque; o departamento Regulatório, 

responsável pela adequação dos produtos importados para o mercado brasileiro, de acordo com 
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as regulamentações sanitárias nacionais; e, por fim, o departamento de Recursos Humanos, 

responsável pelo recrutamento e seleção de funcionários e prestadores de serviços, além da 

aplicação de um conjunto de técnicas administrativas visando o bem-estar e desenvolvimento 

dos colaboradores. 

 

 

4.1.1 O trabalho realizado pelo setor de Licitação 

 

 

Primeiramente, cumpre esclarecer que a licitação é o procedimento realizado para que 

a Administração Pública selecione a proposta mais vantajosa entre os fornecedores 

interessados, de forma a realizar contratações justas, econômicas e benéficas para os cofres 

públicos (MAZAL; FRANCISCO; PEREIRA, 2009). A Lei nº 8.666 de 1993, também 

conhecida como Lei de Licitações e Contratos, estabelece o conceito de licitação em seu art. 

3º: 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 

isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do 

desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

(BRASIL, 1993) 
 

No âmbito das licitações, existem diversos procedimentos administrativos para a 

obtenção dos produtos e/ou serviços que a Administração necessita. Esses procedimentos são 

caracterizados em modalidades, e são elas: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, 

leilão e pregão (BRASIL, 1993; BRASIL, 2000). Aqui não se farão maiores explicações sobre 

essas modalidades, mesmo porque o objetivo dessa seção é descrever o trabalho realizado pela 

empresa Alfa, porém, cumpre ressaltar que o diagrama a ser exibido adiante refere-se à 

modalidade Pregão, no cenário em que a empresa Alfa é declarada a empresa vencedora. Ser 

declarada vencedora em uma licitação, cuja modalidade é o pregão, significa que a empresa 

Alfa atendeu a todos os requisitos da Administração, ofertou a proposta de menor valor e será 

contratada para o fornecimento do objeto licitado. 

Pois bem, a equipe de Licitação é responsável pela participação da empresa Alfa nas 

licitações – sejam elas de esfera federal, estadual ou municipal. Para um entendimento amplo 

do funcionamento do setor, foi elaborado o seguinte diagrama: 
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Figura 5 - Diagrama do setor de Licitação na modalidade Pregão 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A Figura 5 apresenta o segundo nível de detalhamento do processo de contratação por 

meio de licitações da empresa Alfa. As atividades têm seu início na captação e análise de editais 

publicados. A equipe de Captação de Editais, composta por quatro funcionárias, é responsável 

por analisar se o edital captado contém produtos do portfólio da empresa e, em caso positivo, 

essa oportunidade é cadastrada no sistema e enviada para todos os colaboradores interessados 

– diretoria, operadores, representantes comerciais e coordenação. A Equipe de Operadores, por 

sua vez, é responsável por elaborar as propostas que serão apresentadas no certame, assim 

como, participar do Pregão. A equipe conta com sete colaboradores. Após o encerramento do 

Pregão, cumpre ao órgão analisar a documentação apresentada pela empresa e demais tramites 

internos, até que, por fim, seja homologada a declaração da empresa vencedora. 

Para fins do objeto de estudo desse projeto, tem-se a premissa de que a empresa Alfa é 

a vencedora do certame. Assim, aguarda-se o envio do contrato de fornecimento, que então é 

assinado pela Coordenação e, por fim, arquivado. A seguir, resta à empresa aguardar a 

solicitação do pedido de compra do órgão. 

Ao receber o pedido de compra, é feito o cadastro do cliente no sistema e então tem-se 

início o processo de Faturamento – processo foco desse projeto. Com a finalização do processo 

de Faturamento, tem-se o pedido entregue ao cliente e, assim, finalizam-se as atividades. 

As Equipes de Apoio destacadas no diagrama são: o setor Jurídico, responsável por 

prestar assessoria jurídica em caso de irregularidades no edital e/ou no andamento do processo 

licitatório; a Equipe de documentação, responsável por gerenciar todos os documentos – 
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Contrato Social, Atestados de Capacidade Técnica, Alvarás, entre outros – necessários para a 

participação nas licitações, e, principalmente, a validade de cada um; por fim, a Diretoria é 

responsável por estabelecer o preço mínimo que poderá ser ofertado, de acordo com variações 

como o dólar, por exemplo, além de avaliar a viabilidade de participação em algumas licitações 

específicas. 

O objetivo da Figura 5 apresentada era demonstrar o funcionamento geral do setor e a 

localização do processo a ser estudado na estrutura dos processos. O processo de Faturamento 

é imprescindível para a entrega dos produtos ofertados e para o cumprimento do contrato. 

Cabe destacar que, na maioria das vezes, o quantitativo total do contrato não é solicitado 

em um único pedido, uma vez que a maior parte dos contratos são de doze meses de 

fornecimento. Deste modo, o macroprocesso que se repete ao longo da vigência de um contrato 

é representado por: 

 

 

Figura 6 - Macroprocesso realizado ao longo da vigência do contrato 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Pode-se notar a importância do processo de Faturamento para a empresa Alfa pois, além 

de ser a ponte entre o cliente e o envio dos produtos, é um processo que ocorre constantemente, 

uma vez que se transcorre para todo e qualquer pedido de contratos vigentes e de novos também. 

 

 

4.2 APLICAÇÃO DO MÉTODO 

 

 

Pela vivência dentro da empresa, a autora havia identificado sintomas possivelmente 

relacionados à falta de integração departamental. Assim, em uma reunião com a Diretoria, foi 

apontada a necessidade de reestruturar e melhorar alguns dos processos internos da empresa. 

Foi relatado pela Diretoria que o setor de Licitação – pouco tempo antes do início do presente 
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projeto – havia passado por algumas melhorias, entretanto, alguns problemas não foram 

trabalhados. 

Ao analisar a oportunidade de propor outras melhorias ao setor, percebeu-se que o 

caminho que traria maiores impactos à organização seria a implementação de uma gestão 

processual, seguindo os princípios do BPM. Portanto, esse estudo procurou formas de propor a 

gestão de processos à empresa Alfa. Ao realizar uma pesquisa na base acadêmica, constatou-se 

que o método RPM seria o melhor instrumento para alcançar os objetivos do projeto. 

O intuito dessa aplicação do método RPM é demonstrar os benefícios da gestão de 

processos, a princípio aplicando o BPM apenas em um processo-chave da organização, mas 

podendo ser replicado para toda a cadeia da empresa. 

Essa seção visa desenvolver o método apresentado no Capítulo 3. Seguindo as etapas 

propostas pelo método RPM de Rummler, Ramias e Rummler (2010), esse projeto buscou 

satisfazer os objetivos apresentados no Capítulo 1. 

 

 

4.2.1 Execução da etapa Alinhar 

 

 

Para cumprir de forma satisfatória o método, todas as subetapas foram seguidas. Logo, 

a primeira coisa a ser feita foi o passo “1.1. Definir projeto”. 

Devido aos apontamentos feitos pela Diretoria sobre o setor de Licitação, a autora 

decidiu estudar o funcionamento deste setor e seus processos. Foi identificada a importância do 

processo de Faturamento da Licitação e, assim, ele foi escolhido para ser o foco do projeto. 

Como foi mencionado no item 4.1.1 desse projeto, o processo de Faturamento é responsável 

pela entrega dos pedidos de compra dos órgãos públicos. Na próxima etapa do método será 

apresentado o mapeamento do processo em BPMN e o processo será explicado detalhadamente. 

De volta à definição do projeto, constatou-se que seria necessário entender 

profundamente o funcionamento do processo para identificar seus pontos críticos e, assim, 

determinar o CPI do projeto, assim como o CBI. Foram realizadas três reuniões com alguns dos 

colaboradores envolvidos no processo de diferentes alocações. Nas reuniões, os colaboradores 

relataram como executam suas atividades, as informações que são necessárias e as saídas do 

trabalho realizado. 
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Logo após a segunda reunião, pôde-se definir que o projeto seria do tipo melhoria de 

um processo único e cross-functional, onde seria necessário que a estrutura de equipe contasse 

com funcionários de diferentes áreas, assim, as melhorias propostas seriam aplicadas 

corretamente, tendo um alcance organizacional. Seguindo para o segundo passo, “Organizar 

projeto”, alguns marcos importantes deveriam ser concluídos para o encerramento da etapa 

“Alinhar”: definição do CBI e CPI, estruturação da equipe e realização do escopo do projeto. 

A terceira e última reunião dessa etapa foi conduzida de forma a ouvir as falhas que os 

colaboradores percebiam que impactavam suas atividades, gerando retrabalho, prejuízos 

financeiros ou algum outro efeito negativo que identificavam. Foi perguntado a equipe, 

atividade por atividade, os problemas enfrentados em cada uma. Em sua maioria, os problemas 

relatados eram relacionados a falhas na comunicação entre os departamentos, informações que 

não eram repassadas propriamente ou, em alguns casos, informações que não são coletadas. 

A exemplo, um dos problemas relatados, tanto pela analista de licitação quanto pelo 

supervisor de logística, foi referente a gestão de estoque. Como Licitação e Comercial são 

responsáveis pelas vendas, repetidamente ocorre de ambos venderem os mesmos produtos e 

essas vendas excederem o quantitativo disposto em estoque. Quando os pedidos chegam para a 

Logística, o problema é identificado e algumas vendas precisam ser canceladas – o que pode 

não ser bem recebido pelo cliente e, em contratos com órgãos públicos, a empresa pode ser 

penalizada. 

Portanto, foi notória a necessidade das equipes da Licitação, Comercial e Logística 

trabalharem de forma conjunta e totalmente integrada. Assim, pôde-se concluir que o CBI do 

projeto é a gestão departamental, que impede a integração entre os funcionários de diferentes 

atividades do processo. E, associadamente, o CPI é a falha na comunicação interna daqueles 

envolvidos no Faturamento. Quanto a meta do projeto, não foi possível estabelecer 

concretamente uma, pois a empresa Alfa não faz uma coleta de dados abrangente, dificultando 

estabelecer um parâmetro mensurável que fosse decorrente da realização desse projeto. Além 

disso, como já comentado anteriormente, esse projeto final de curso não acompanhará todas as 

etapas de implementação do BPM, sendo assim, não seria possível acompanhar e mensurar a 

meta estabelecida. 

Como delimitado no Capítulo 3, este projeto aplicará as três primeiras etapas do método 

RPM: Alinhar, Analisar e Projetar. Portanto, concluindo a primeira etapa do método, a Figura 

7 foi elaborada para ilustrar o plano de projeto, reunindo todos os outputs até o momento. 

 



 

52 

 

 

Figura 7 - Plano do Projeto 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

O plano foi apresentado a todos os integrantes da equipe, que validaram e concordaram 

com os pontos apresentados e a necessidade de melhorias. A equipe apoiou a continuidade do 

projeto e se comprometeu a participar de futuras reuniões e fornecer dados necessários. 

 

 

4.2.2 Execução da etapa Analisar 

 

 

Essa etapa iniciou-se imediatamente após a conclusão da etapa “Alinhar”. Os outputs a 

serem apresentados nessa etapa, como delimitado no capítulo anterior, são: processo “atual” 

documentado, fraquezas do modelo atual, ideias de melhoria e estratégia futura. 

Seguindo com os direcionamentos do Quadro 2 – Visão Geral do RPM, os objetivos 

para essa etapa são: 

➢ Estabelecer as limitações do processo e/ou processos afetados; 

➢ Analisar os problemas de desempenho do processo e o esforço necessário para 

sua melhoria; 



 

53 

 

➢ Acordar sobre as especificações, premissas, restrições e estratégia de 

desenvolvimento para o sucesso do projeto. 

 

Para se concluir tais objetivos, deu-se prosseguimento a subetapa “Análise do 

Processo”. Primeiramente, foi necessário mapear o processo “atual”, ou seja, documentar como 

o processo é desempenhado, a fim de analisá-lo precisamente. 

Como a empresa Alfa não possui seus processos documentados, foi necessário elaborar 

o mapeamento do Faturamento desde o início. Para tanto, foram feitas três reuniões com a 

equipe, cada área teve uma reunião particular. Nas reuniões, os colaboradores relataram passo 

a passo de suas atividades, descrevendo todas as ações realizadas e, assim, a autora foi 

construindo, em conjunto durante a reunião, um fluxograma. Posteriormente, esse fluxograma 

foi convertido em um mapeamento em BPMN e apresentado novamente à equipe. 

A validação do escopo final foi feita de forma individual também, por incompatibilidade 

de horários. A Figura 8 a seguir representa o processo de Faturamento. 
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Figura 8 - Processo de Faturamento da Licitação “atual” 

Fonte: Elaborada pela autora 
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O processo de Faturamento inicia-se com a chegada do pedido de compra do cliente por 

e-mail. Esse pedido é feito para a analista de licitação que, então, verifica a disponibilidade dos 

produtos em estoque (1) através do sistema Target, utilizado ao longo de todo o processo. Caso 

a empresa não tenha o estoque necessário, é realizado o pedido de compra. A solicitação de 

compra (2) é visualizada como um subprocesso e, pela delimitação desse estudo, seu 

desdobramento não será apresentado. Caso os produtos estejam disponíveis – ou após a compra 

ser realizada – o pedido é lançado no sistema (3). 

A próxima atividade é enviar o pedido ao Financeiro (4) para que seja feita uma análise 

do crédito do cliente (5). Essa análise é feita para verificar se há alguma nota em aberto deste 

cliente, ou seja, se é um cliente devedor ou não. Se o cliente for devedor, é realizada uma análise 

da dívida (6) – este subprocesso é interno da equipe do Financeiro e Jurídico. Caso o parecer 

do Financeiro seja não aceitar a nova venda, é retornado para a analista de licitação segurar o 

pedido (7), ou seja, deixar o pedido em suspensão. A analista, então, solicita – via e-mail ou 

telefone – que o Representante Comercial faça uma visita ao cliente (8). O Representante 

Comercial é responsável pelo trabalho de campo, portanto, é encarregado de cobrar 

pessoalmente a dívida ativa. 

Quando a dívida é quitada, o pedido é liberado (9). O mesmo (9) também ocorre caso, 

após a análise da dívida (6), o Financeiro decide aceitar o novo pedido, apesar da dívida ativa. 

O pedido é encaminhado para a equipe do Administrativo, onde é decidida a transportadora 

(11) para o envio dos produtos. A escolha da transportadora, realizada em uma planilha do 

Excel, é uma tarefa de regra de negócio por ser uma escolha baseada em alguns critérios da 

organização, como preço, localização do cliente, tempo de entrega. 

Após a escolha da transportadora, uma mensagem é encaminhada para a Logística 

liberando o pedido para separação (12). A separação dos produtos (13) é um processo interno 

da equipe de logística, e seu detalhamento não agrega ao projeto. Em seguida, a remessa é 

conferida (14) e, caso não esteja correta, retorna para a separação (15). Em caso positivo, a nota 

fiscal é emitida (16) pelo faturista da logística e a remessa é conferida novamente (17). Então, 

o faturista emite o roteiro de entrega (18) e os produtos são enviados para a expedição (19). 

Quando o transportador recolhe a mercadoria, o roteiro é assinado pelo responsável da 

transportadora (20), o pedido é despachado e o roteiro é entregue para a analista administrativa 

(21). O supervisor de logística aguarda até que a confirmação de entrega do pedido seja 

recebida, então o roteiro é arquivado (22) pela analista administrativa e o processo é encerrado. 
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Com o mapeamento aprovado, novas reuniões foram feitas. Dessa vez, cada colaborador 

relatou, particularmente, as dificuldades enfrentadas relacionadas a cada atividade. 

O primeiro problema a ser apresentado diz respeito a primeira atividade. Foi levantado 

que, em algumas ocasiões, ao fazer a consulta dos produtos em estoque, a informação sobre a 

disponibilidade dos produtos não é verdadeira. Logo, é necessário negociar com o cliente a 

possibilidade de postergar a entrega ou, então, cancelar o contrato – representando uma grande 

perda financeira para a empresa. 

Na atividade oito, onde é necessário aguardar o pagamento das notas em aberto para dar 

prosseguimento no novo pedido, o problema ocorrido é relacionado ao cenário em que a dívida 

não é quitada. O processo não apresenta uma saída para esse caso, e, portanto, o pedido fica em 

aberto no sistema. Na prática, há numerosos pedidos em aberto no sistema, sem serem 

finalizados pois o cliente não efetua o pagamento da nota em aberto e, consequentemente, o 

pedido novo não é aceito. 

Seguindo o fluxo do processo, na área do Administrativo, foi mencionado que um dos 

problemas enfrentados na gestão de estoque é o trabalho pouco integrado com a Licitação. O 

primeiro contato com as vendas feitas pela Licitação é ao receberem o pedido (10), ou seja, já 

no momento em que é necessário entregar os produtos. Todas as informações relacionadas a 

ganhar a licitação e assinar novos contratos de fornecimento, não são repassadas. Logo, a equipe 

administrativa, em conjunto com a logística, encontra dificuldades no planejamento e gestão do 

estoque. 

Por fim, algumas queixas foram levantadas sobre a emissão da Nota Fiscal (NF). É 

comum que os órgãos públicos tenham certos documentos padronizados, como a NF, por 

exemplo, e não aceitam o documento caso fuja desse padrão. No caso da NF, o órgão se recusa 

a efetuar o pagamento até que a empresa apresente uma NF dentro de seus critérios. Isso impacta 

na volta da mercadoria, reemissão da nota e reenvio ao cliente, pois tais exigências, quanto a 

NF, não eram sabidas pela equipe de Logística ao emitir a nota. 

Outro problema relacionado às exigências do cliente sobre a NF é a data de emissão da 

nota. Em algumas padronizações, o órgão estabelece um limite de tempo entre a data de emissão 

da NF e seu pagamento, portanto, no dia do pagamento a nota deve ter “X” dias desde a sua 

emissão. Caso ultrapasse esse tempo pré-estabelecido, o pagamento não é realizado. Para que 

a empresa possa receber, a NF deve ser cancelada e uma nova deve ser emitida, causando 

retrabalho para a equipe e atraso no recebimento do pagamento. O último problema relatado 

também diz respeito com o atraso no recebimento do pagamento, mas devido ao cliente não ter 



 

57 

 

assinado a nota de envio. Sem a nota de envio assinada, a empresa não consegue faturar o 

pedido e receber o pagamento. 

Para que fossem estabelecidas as ações de melhoria, os problemas apresentados foram 

investigados de forma a levantar as causas raízes responsáveis, que foram encontradas através 

do método dos 5 Porquês, apresentado no Apêndice C. O Quadro 3 foi elaborado para 

apresentar as atividades, os problemas relacionados a elas e a causa raiz de cada problema. Os 

problemas e as causas raízes foram numerados de maneira a facilitar o rastreamento da 

informação. Portanto, a notação “W.X.Y” foi adotada, onde “W” representa o número da 

atividade mapeada, conforme apresentado na Figura 8, “X” representa o número do problema 

e “Y” o número da sua respectiva causa raiz. 

 

Quadro 3 – Causas raízes e problemas relacionados as atividades 

ATIVIDADE PROBLEMAS CAUSAS RAÍZES 

1. Analisar produtos em 

estoque 

1.1. Atraso na entrega ou cancelamento do 

pedido 

1.1.1. O pedido só leva baixa no 

sistema quando é entregue ao 

cliente 

8. Solicitar ao 

Representante Comercial 

visita ao cliente 

8.1. Alto número de pedidos suspensos (em 

aberto) no sistema 

8.1.1. Não há procedimentos para 

finalizar o pedido quando o cliente 

não paga as notas antigas 

10. Receber o pedido 

10.1. As áreas de Logística e 

Administrativo não conseguem anteceder 

itens necessários a serem entregues 

10.1.1. As áreas não trabalham em 

conjunto, retendo informações 

relacionadas ao processo 

16. Emitir Nota Fiscal 

16.1. A Nota Fiscal é emitida fora do 

padrão estabelecido pelo cliente 

 

16.2. O cliente solicita uma nova nota fiscal 

 

16.3. O pagamento do pedido não é 

recebido 

16.1.1. Não há procedimento para 

coleta de informações para 

emissão da NF 

 

16.2.1. Não há procedimento para 

coleta de informações para 

emissão da NF 

 

16.3.1. Não há procedimento que 

informe ao cliente as necessidades 

da empresa para o recebimento do 

pagamento 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Relacionado problema 1.1 foi identificado como causa raiz que o pedido só leva baixa 

no sistema quando é entregue ao cliente (1.1.1). Os responsáveis pela atualização costumam 

esperar que o pedido seja entregue e, com isso, cria-se uma janela de dias em que as informações 

no sistema estão desatualizadas, pois já não há mais os produtos em estoque. Sobre o alto 

número de pedidos suspensos (em aberto) no sistema (8.1), foi identificado que isso ocorre pois 

não há estabelecido nenhum procedimento para o cenário em que o cliente não quita a dívida 

(8.1.1) e, portanto, os pedidos ficam em suspenso por tempo indeterminado. No problema 

relatado pelas áreas de Logística e Administrativo sobre não serem informados com 

antecedência sobre as demandas da Licitação (10.1), chegou-se à causa raiz de que as 

informações não são compartilhadas porque as equipes não trabalham de forma integrada 

(10.1.1). Por fim, os problemas relacionados a atividade de emissão da nota fiscal – 16.1, 16.2 

e 16.3 – tiveram duas causas raízes identificadas: não há procedimento para coleta de 

informações para emissão da NF (16.1.1 e 16.2.1), assim como as necessidades da empresa 

também não são repassadas para o cliente (16.3.1). 

Após a análise do processo realizada, iniciou-se a próxima subetapa “Desenvolver 

Estratégia Futura”. Neste momento, foi planejada a transição da situação “atual” do processo 

para o design “futuro”.  

Por serem apenas seis problemas e cinco causas raízes, decidiu-se por propor soluções 

para as cinco causas raízes levantadas. A autora reuniu ideias para a melhoria da performance 

do processo e apresentou para a equipe em uma reunião conjunta, onde cada uma foi discutida 

e analisada a viabilidade de implementação. O  Quadro 4 apresenta as ações decididas ao final 

da reunião. 

 

Quadro 4 – Ações elaboradas 

CAUSA RAIZ AÇÃO 

1.1.1. O pedido só leva baixa no sistema quando é 

entregue ao cliente 

Treinar a equipe para atualizar o sistema quando 

receber a liberação do pedido para separação 

8.1.1. Não há procedimentos para finalizar o pedido 

quando o cliente não paga as notas antigas 

Implementar uma saída para o processo quando o 

cliente não quita a dívida 

10.1.1. As áreas não trabalham em conjunto, retendo 

informações relacionadas ao processo 

Integralizar as equipes através de reuniões no início 

da semana, com duração de 15 a 30min para 

alinhamento de contratos e vendas realizadas 
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16.1.1. e 16.2.1. Não há procedimento para coleta de 

informações para emissão da NF 

Padronizar uma triagem para a analista de licitação 

realizar ao receber o pedido 

16.3.1. Não há procedimento que informe ao cliente 

as necessidades da empresa para o recebimento do 

pagamento 

Na triagem inicial, também informar ao cliente as 

necessidades da empresa 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A equipe foi preparada para a próxima etapa, onde as ações propostas serão elaboradas 

e os responsáveis definidos. Com a Estratégia Futura definida, concluiu-se a etapa “Analisar”, 

onde todas as modificações a serem implementadas foram alinhadas. A Figura 9 foi elaborada 

com as informações do processo compreendidas nessa etapa. 
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Figura 9 - Visão do processo após a etapa "Analisar" 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Como foi discutido anteriormente, a empresa Alfa não possui indicadores para o 

processo, sendo esta, uma das barreiras encontradas. A restrição do processo identificada pela 

autora foi o número limitado de colaboradores envolvidos no processo e, como disposto no item 

4.1.1, a premissa para que o processo ocorra é a de que a empresa possua um contrato de 

fornecimento com o cliente, que pode ser de seis ou de doze meses. 

As ações estabelecidas visam a melhoria do processo de Faturamento, mas, 

principalmente, buscam tornar o trabalho das equipes mais integrado, erradicando os problemas 
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enfrentados pela falha na comunicação entre as equipes. Devido a gestão departamental vigente, 

as equipes não compartilham adequadamente as informações de suas atividades. 

A implementação dessas melhorias no processo de Faturamento da Licitação são o 

primeiro passo para, posteriormente, replicar o método RPM em demais processos da empresa 

Alfa, sendo esta a estratégia futura do projeto. Somente reproduzindo esses procedimentos nos 

principais processos da organização que será possível implementar o BPM e solucionar o CBI 

identificado. 

Com o processo “atual” documentado, as fraquezas do modelo identificadas, as ideias 

de melhoria propostas e a estratégia futura determinada, todos os outputs pretendidos para essa 

etapa foram concluídos.  

 

 

4.2.3 Execução da etapa Projetar 

 

 

A etapa Projetar é dividida em três subetapas muito importantes: projetar o processo 

“futuro”, gerenciar o processo “futuro” e, por fim, avaliação e planejamento de mudanças. 

Porém, como delimitado no Capítulo 3, este projeto abrangerá apenas a primeira subetapa.  

Os objetivos pretendidos são: desenvolver as mudanças para o processo “futuro”, avaliar 

a desenvoltura da organização para implementar as alterações necessárias e identificar uma 

estratégia apropriada. Ao final dessa subetapa, este estudo terá apresentado os seguintes outputs 

estabelecidos no Quadro 2: projeto do processo “futuro”, papéis e responsáveis, requisitos de 

mudanças e índices de desempenho do processo. 

Para a elaboração do novo fluxo do processo de Faturamento, foram consideradas as 

ações decididas na etapa anterior e apresentadas no Quadro 4. O novo projeto do processo, 

nome do output definido por Rummler, Ramias e Rummler (2010), ou também denominado 

processo futuro com as melhorias aplicadas, é representado na Erro! Fonte de referência não e

ncontrada. e suas alterações – realçadas na figura – são discutidas a seguir. 
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Figura 10 - Processo de Faturamento da Licitação "futuro" com destaques 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Como estabelecido na etapa “Analisar”, era preciso criar uma saída para o processo no 

cenário em que o cliente não salda seus débitos. Caso o cliente devedor não pague a dívida 

ativa, não é dado prosseguimento ao novo pedido. No cenário atual, quando isso ocorre, o 

pedido fica suspenso e nunca recebe baixa.  

A mudança proposta consiste em: após solicitar ao Representante Comercial a visita ao 

cliente (9), a analista de licitação aguarda o pagamento da nota em aberto por três meses. Ao 

final desse período, caso o pagamento não tenha sido realizado, a analista enviará um e-mail ao 

cliente informando o cancelamento do pedido (10) e seu motivo. Então, o pedido levará baixa 

no sistema (11) como cancelado e o processo se encerra. Para essa atualização, será necessário 

o suporte da equipe de Tecnologia da Informação para a inserção do status “cancelado” no 

sistema. 

A segunda modificação representada na Figura 10 é no início do processo, antes do 

pedido ser lançado no sistema (4). Para evitar os problemas identificados em relação a emissão 

da nota fiscal (19) no final do processo, a analista de licitação realizará uma triagem por e-mail 

com o cliente antes de dar prosseguimento ao pedido. A triagem foi padronizada em reunião 

com todos os colaboradores do projeto e está disponível no Apêndice D. As informações 

coletadas devem ser transferidas para o sistema, de forma que fique acessível a todos os 

colaboradores envolvidos. 

Por fim, as ações estabelecidas na etapa anterior que não constam no mapeamento, por 

não se constituírem uma atividade do fluxo apresentado, são: treinar a equipe para atualizar o 

sistema ao receber liberação do pedido para separação (13) e realizar reuniões semanais com 

duração de 15 a 30min para alinhamento das equipes. A aplicação do treinamento foi designada 

para a Gerente da Logística, uma vez que essa atividade é de responsabilidade da equipe de 

logística e do administrativo. Foi acordado entre os colaboradores envolvidos que as reuniões 

semanais ocorram às segundas-feiras pela manhã, assim, tem-se um panorama bem acurado da 

semana anterior. A analista administrativa ficou responsável por organizar a reunião. 

 

 

4.3 PROPOSIÇÃO DE INDICADORES E CONCLUSÃO DO MÉTODO 

 

 

Além das ações implementadas, jugou-se necessário estabelecer alguns indicadores, 

para que o processo possa ser devidamente gerenciado e analisado. Os indicadores foram 
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propostos através de um brainstorm, ou seja, uma livre associação dos conhecimentos 

adquiridos durante o processo de elaboração desse projeto, na busca de instrumentos que 

possam aferir a eficácia das melhorias aplicadas. Foram propostos sete indicadores: 

i. Índice de Notas Canceladas ou Reemitidas: deve-se supervisionar se, apesar da 

triagem inicial, algumas notas ainda são canceladas ou reemitidas por problemas 

na entrega. 

 𝐼𝑁𝐶𝑅 =
𝑁𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑜𝑢 𝑟𝑒𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

ii. Tempo Médio para Pagamento da Dívida: no projeto do processo “futuro” foi 

estabelecido o tempo de três meses de espera para o cliente quitar a dívida em 

aberto, porém, este tempo pode ser ajustado conforme o processo é posto em 

prática e o tempo médio para o pagamento seja maior ou menor. 

𝑇𝑀𝑃𝐷 =
∑ 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑖=𝑥

𝑖=0 𝑎𝑡é 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑣𝑒𝑑𝑜𝑟 𝑖

𝑥
,  

sendo x a quantidade de clientes devedores. 

 

iii. Índice de Pedidos Cancelados: supervisionar a quantidade de pedidos 

cancelados ao mês e analisar se esses cancelamentos ainda estão ocorrendo por 

falha na comunicação interna sobre a quantidade de estoque disponível. 

𝐼𝑃𝐶 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑚ê𝑠
 

 

iv. Satisfação do Cliente: ao final do contrato, realizar uma pesquisa de satisfação 

do cliente com o serviço prestado. O índice de satisfação do cliente é benéfico 

para o gerenciamento da organização como um todo, além de aumentar as 

chances de o cliente renovar o contrato por mais doze meses. Para este índice, 

foi proposto um formulário eletrônico para ser enviado ao cliente, disponível no 

Apêndice E. O formulário é dividido em quatro categorias e foi elaborado um 

indicador para cada uma. As respostas de múltipla escola são divididas em uma 

escala de 1 a 5, sendo 5 o melhor resultado. A primeira seção “Atendimento ao 

cliente e comunicação” possui três questões, a segunda “Tempo de espera do 

pedido” possui uma pergunta, “Qualidade da entrega” conta com um 
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questionamento e “Atendimentos aos requisitos” uma pergunta. Para todos os 

indicadores abaixo, “x” representa o número de respondentes. 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑜 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎çã𝑜

 =  
∑𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑠𝑒çã𝑜

15𝑥
 . 100% 

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 =  
∑𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑠𝑒çã𝑜

5𝑥
 . 100% 

𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 =  
∑𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠 "𝑠𝑖𝑚"

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑎𝑠
 . 100% 

𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 =  
∑𝑝𝑜𝑛𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑠𝑒çã𝑜

5𝑥
 . 100% 

 

Além dos indicadores, como output foi criado o Quadro 5 para reunir os papéis e 

responsáveis das ações a serem implementadas. 

 

Quadro 5 – Papéis e Responsáveis 

AÇÕES LICITAÇÃO FINANCEIRO ADMINISTRATIVO LOGÍSTICA 

Treinar a equipe para 

atualizar o sistema 

quando receber a 

liberação do pedido 

para separação 

   

A Gerente da 

logística treinará 

os colaboradores 

dessa atividade 

Finalizar os pedidos 

suspensos de clientes 

devedores 

Responsabilidade da 

analista de licitação 

   

Reuniões semanais 

para alinhamento 

  Analista 

administrativa 

 

Realizar triagem com 

o cliente 

Responsabilidade da 

analista de licitação 

   

Enviar formulário 

para pesquisa de 

Satisfação do Cliente 

  Analista 

administrativa 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Com a elaboração das implementações propostas nessa subetapa do RPM, a visão futura 

do processo apresenta os indicadores propostos e os ganhos esperados, decorrentes das 

mudanças estabelecidas, além dos dados “Entradas”, “Saídas”, “Missão, “Sistema e 
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infraestrutura”, “Premissas do processo”, “Atores envolvidos” e “Restrições”, apresentados na 

Figura 9. A visão futura do processo é representada pela Figura 11. 

 

Figura 11 - Visão futura do processo 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os ganhos esperados apresentados na Figura 11 são procedentes das ações a serem 

implementadas. A triagem proposta no início do processo tem o objetivo de reduzir os 

problemas enfrentados com a nota fiscal no ato da entrega do pedido (causas raízes 16.1, 16.2 

e 16.3, apresentadas no Quadro 3). A reunião semanal para alinhamento, fortalecerá a 

comunicação interna dos colaboradores e reduzirá o atraso na entrega por falta de estoque 

(causas raízes 1.1 e 10.1, apresentadas no Quadro 3), assim como os pedidos cancelados por 

esse mesmo motivo. Os indicadores propostos são uma medida para auxiliar o gerenciamento 

do processo. E, por fim, a saída do processo proposta para o caso dos pedidos aguardando 
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pagamento da dívida, busca eliminar os pedidos suspensos que não eram finalizados (causa raiz 

8.1, apresentada no Quadro 3). 

Os outputs do Quadro 2 retratados nessa subetapa foram: projeto do processo “futuro”, 

papéis e responsáveis, requisitos de mudanças e índices de desempenho do processo. Dessa 

forma, finaliza-se a primeira subetapa da fase “Projetar” e, assim, a parte do método RPM que 

este projeto se propôs a apresentar, como delimitado no Capítulo 3. 

 

 

4.4 PROPOSIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO BPM 

 

 

A aplicação do método RPM no processo de Faturamento serviu como um modelo piloto 

para testar a adaptação da empresa e colaboradores e demonstrar para a Diretoria como é 

pautada uma gestão processual. As melhorias propostas para o processo buscaram solucionar o 

CPI identificado e quebrar as barreiras intersetoriais. 

Atualmente, a empresa é estruturada por departamentos, impedindo que as equipes 

trabalhem de forma integrada. Para que os benefícios do BPM tenham um alcance 

organizacional, é preciso replicar o método para todos os processos internos. Inicialmente, 

deve-se finalizar as sete etapas direcionadas nesse projeto e, com o método finalizado, avaliar 

a adaptação da empresa quanto a essa implementação. Caso sejam necessárias alterações na 

aplicação do método, fazê-las e documentá-las para as posteriores aplicações. 

 Feito isso, deve-se estudar outros processos-chaves da organização para a aplicação e, 

então, difundir para processos menores. Essa atividade poderia ser realizada a partir da cadeia 

de valor construída nesse projeto estabelecida na Figura 4. Vale ressaltar que essa aplicação no 

restante da empresa demanda tempo e será necessário que organização disponha recursos tanto 

humanos quanto financeiros durante o período de implementação, além de apoiar e incentivar 

a mudança organizacional proposta. 

 Uma vez que os principais processos estejam documentados, possuam indicadores, 

visão de ponta a ponta e trabalho integrado, os resultados dessa reestruturação impactarão no 

modelo de gestão empresarial vigente. Assim, gradativamente, a gestão de processos será 

introduzida e operada em conjunto com a departamental, tornando o gerenciamento mais 

horizontal e integrado. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES E RESULTADOS 

 

Este projeto final de curso teve como objetivo geral propor a introdução do BPM na 

empresa Alfa, padronizando os procedimentos de trabalho e aumentando a eficiência da 

organização. O objetivo desse projeto foi alcançado por meio dos seguintes objetivos 

específicos: estudar os conceitos do BPM; identificar, mapear e documentar o processo alvo; 

analisar a situação atual do processo; identificar os problemas e elaborar soluções buscando a 

implementação do BPM; e desenhar o processo com as projeções propostas. 

Portanto, o primeiro passo necessário foi estruturar um referencial teórico para mapear 

e sintetizar as discussões acerca da gestão de processos existentes na literatura. No referencial 

teórico foram apresentados quatro métodos que visam a melhoria de performance do processo 

por meio da gestão integrada e padronização. Foi realizada uma comparação entre os métodos, 

que levou a conclusão de que o melhor para este projeto seria a aplicação do método Rummler 

Process Methodology (RPM), que não só propõe a melhoria do processo como, também, a 

implementação do BPM. 

O método RPM apresenta sete etapas de execução denominadas “Alinhar”, “Analisar”, 

“Projetar”, “Empenhar”, “Construir”, “Habilitar” e “Adotar”. Embora não tenha sido possível 

aplicar todas as etapas propostas pelo método, ainda sim, foi possível concluir o objetivo geral. 

Como elucidado no terceiro capítulo do projeto, a autora foi impossibilitada de empregar as 

etapas práticas do método, porém, através etapas realizadas, pôde-se projetar as seguintes. O 

trabalho realizado pela autora foi capaz de apresentar para a Diretoria os benefícios de uma 

gestão focada em processos e não em departamentos, como ocorre atualmente. 

Com a execução do projeto, percebeu-se que as áreas envolvidas no processo estudado 

não trocavam informações e não trabalhavam de maneira integrada, o que prejudicava a 

performance do processo. Outro fato relevante levantado foi a ausência de coleta de dados que 

auxiliem a gestão – a empresa não utilizava indicadores para monitorar a performance do 

trabalho realizado, além de não possuir seus processos mapeados. 

Após o mapeamento do processo, a equipe foi entrevistada sobre os problemas 

enfrentados em cada atividade realizada. Para todos os problemas relatados pela equipe, 
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buscou-se as causas raízes de cada um através da utilização do método de 5 Porquês. Para cada 

causa raiz identificada, foi proposta uma ação de melhoria. 

As melhorias propostas foram: reuniões semanais para alinhamento da equipe, buscando 

fortalecer a comunicação interna e reduzir os problemas enfrentados na entrega de pedidos; 

indicadores para acompanhamento do desempenho do processo, auxiliando que o processo seja 

gerenciado de maneira eficaz; por fim, foi proposta a reestruturação do processo, 

implementando uma triagem inicial e o encerramento de pedidos suspensos, de forma que os 

pedidos suspensos por tempo indeterminado sejam extintos, assim como os problemas 

enfrentados em relação a emissão das notas fiscais. 

 

 

5.2 LIMITAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES ACADÊMICAS 

 

 

No que tange a literatura existente sobre o comércio de produtos médico-hospitalares 

no Brasil, vale ressaltar a dificuldade de encontrar estudos sobre o comportamento deste 

mercado nos últimos anos. Originalmente, buscava-se apresentar a prosperidade desse ramo e, 

também, a concorrência enfrentada pela empresa estudada, visando contextualizar o leitor sobre 

o meio que a empresa está inserida. Contudo, foi possível apresentar o comportamento do 

mercado de comércio em geral e como a gestão de processos pode auxiliar na conquista de 

vantagem competitiva. 

Em relação à aplicação do método, houve dificuldade em agendar as reuniões em grupo, 

o que fez com que muitas reuniões fossem individuais. Sobre a equipe formada para o 

desenvolvimento do método, não se teve acesso a nenhum colaborador da área financeira, o que 

dificultou o mapeamento e impediu que fossem investigados problemas relacionados a 

atividades dessa parte do processo. Em contrapartida, os colaboradores das outras áreas foram 

extremamente solícitos e engajados com a proposta de aprimorar o processo estudado, levando 

a uma aplicação bem sucedida do método. 

Quanto às contribuições acadêmicas, acredita-se que este projeto pôde colaborar com a 

discussão a respeito da gestão de processos, apresentando seus benefícios e implementação em 

uma empresa do ramo de comércio de produtos médico-hospitalares. Além disso, este projeto 

apresentou a aplicação prática do método RPM, que não é amplamente discutido e estudado na 
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literatura – apesar de ter sido proposto pelos autores Rummler, Ramias e Rummler em 2010, 

ainda não existem muitos trabalhos acadêmicos fundamentados nesse método.   

 

 

5.3 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 

Sugere-se para trabalhos futuros que a equipe executora estude o tempo que terá 

disponível para a aplicação do método, uma vez que de acordo com o tamanho do processo e 

outras variáveis, a execução das sete etapas pode levar por volta de seis meses a um ano, como 

apresentado por Rummler, Ramias e Rummler (2010). Além disso, deve-se atentar-se a 

disponibilidade da empresa e colaboradores para as etapas de teste, pois são momentos de 

instabilidade que podem não estar dispostos a passar. 

Ademais, sugere-se a continuação do método direcionada nesse projeto, para que a 

implementação seja finalizada e os ganhos alcançados. Será extremamente benéfico para a 

empresa o uso de indicadores, assim como as demais melhorias apresentadas. 
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APÊNDICE A – Processo de Faturamento da Licitação “atual” 

 



 

75 

 



 

76 

 

 

 

 



 

77 

 

APÊNDICE B – Processo de Faturamento da Licitação “futuro” 
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APÊNDICE C – Aplicação do método de 5 Porquês 

 

Problema 1.1 

 

Problema 8.1 

 

Problema 10.1 

 

Problema 16.1 
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Problema 16.2 

 

Problema 16.3 
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APÊNDICE D – Modelo de e-mail para triagem 

 

Prezados, 

 

Para a continuidade de seu pedido, solicitamos que as informações abaixo sejam 

fornecidas: 

 

1. A r. Administração possui uma Nota Fiscal padrão? 

 

Em caso negativo, segue em anexo a NF padrão da empresa para aprovação. E, em caso 

positivo, gentileza encaminhar um modelo ou informar os requisitos dessa r. Adminsitração. 

 

2. Há um prazo estabelecido para a emissão da NF até seu pagamento? 

 

Gentileza informar as necessidades da Administração quanto a data de emissão da NF. 

 

 

Serve o presente, também, para informar que no ato da entrega é indispensável que o 

responsável pelo recebimento assine a Nota de Faturamento e a Nota de Envio. Esclareço que 

a assinatura das duas notas não implica em um pagamento duplicado. 

 

Atenciosamente, 

(assinatura digital do e-mail) 
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APÊNDICE E – Formulário de Satisfação do Cliente 
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