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RESUMO 
 

Um dos fatores principais para as transformações no cenário competitivo é a 

evolução contínua da tecnologia que em virtude de sua grande disseminação em nosso 

dia-a-dia, afeta as atividades humanas e aumenta o grau de incertezas do futuro. Dentre 

as novas tecnologias, destaca-se a Tecnologia da Informação, que passou a ser um 

componente competitivo para as organizações. Para que as organizações se mantenham 

sempre competitivas em ambientes caracterizados por constantes mudanças, precisam 

acompanhar eventos e tendências significativos que estão ocorrendo no ambiente 

externo e buscar a utilização das informações externas para subsidiar as decisões 

estratégicas. A turbulência no ambiente empresarial, que gera um clima de incerteza 

para a tomada de decisões, estimula os profissionais a procurarem entender de modo 

mais amplo as contribuições que as tecnologias podem oferecer à gestão estratégica da 

informação. Business Process Management (BPM) é uma abordagem gerencial que 

governa o fluxo de trabalho numa organização. BPM gerencia a troca de informações 

nas organizações através da visão semântica de um processo de negócio, envolvendo 

empregados, clientes, parceiros, aplicações e banco de dados. Business Process 

Management System (BPMS) é uma nova categoria de software de gerenciamento que 

abre uma nova era para a infra-estrutura de negócios suportados por tecnologias da 

Informação.  

 

Palavras-chave: BPM; Tecnologia da Informação; Sistemas de Informação; Evolução; 

Ambiente Empresarial; Gestão Estratégica. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A informação é um fator decisivo para a competitividade das organizações no 

atual ambiente concorrencial. Seu correto gerenciamento é essencial para que as 

organizações atuem de forma eficaz e eficiente. Com este objetivo, muitos recursos são 

investidos em informática, porém, os resultados nem sempre são alcançados. Entre os 

motivos, verifica-se que em muitas organizações, a informática é assumida como a 

solução para todos os problemas. 

A aceleração contínua das inovações tecnológicas, afeta o desempenho de todas 

as atividades humanas, inclusive as empresariais. Tal ritmo e tamanha complexidade 

transformam a tecnologia num fator básico e essencial para desenvolver 

competitividade no mercado global, demandando, portanto, um novo modelo de 

gerenciamento.  

O plano geral de informatização de uma organização, além de questões técnicas, 

deve considerar ainda os atributos de natureza organizacional. Dentre estes atributos 

destacam-se: 

 Capacitação técnica da área de informática: é fundamental que seja 

implementado um programa de acompanhamento permanente das 

tecnologias e abordagens da informatização empresarial, capacitando 

assim, a equipe técnica para que possa sempre estar a par dos recursos 

que mais convenham à empresa, sabendo deles se utilizar quando 

necessário; 

 Capacitação dos usuários: é preciso existir o envolvimento de todos os 

usuários em todo o processo de informatização da empresa, para o que é 

necessário que estejam plenamente preparados e capacitados para 

discernirem quanto aos possíveis usos das tecnologias de informações 

disponíveis, bem como o preparo e capacitação para o uso de ferramentas 

modernas, tais como: gerenciadores de bancos de dados e linguagens de 

consulta; 

 Estrutura organizacional e operacional da empresa: as tecnologias de 

informação representam um elo fundamental na formação da estrutura de 

poder na empresa, e que, muitas vezes, os ocupantes da área técnica de 
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informática não tiveram o preparo nem a chance de conviverem com esse 

grau de poder e de influência; 

 Normas para o desenvolvimento de sistemas: o desenvolvimento de um 

sistema envolve várias fases, e a identificação, seleção e especificação 

das necessidades dos usuários constituem o início e fases mais 

importantes em todo o processo; a maior parte dos problemas em 

sistemas computadorizados decorre de pouca atenção dedicada a essas 

etapas preliminares e fundamentais, por isso, devem ser estabelecidos 

padrões para o desenvolvimento de aplicações, adotando-se estruturas 

padronizadas na construção de sistemas e programas; 

 Sistemas de controle: tendo em vista a importância do Centro de 

Informações para a organização como um todo, é imprescindível a 

criação de sistemas internos de gestão e controle, relacionados a projetos 

de desenvolvimento de sistemas, bem como, em relação à utilização de 

equipamentos; 

 Planejamento da estrutura organizacional: as organizações devem 

planejar a sua própria estrutura organizacional, considerando os impactos 

das novas tecnologias de informações nas estruturas administrativas. 

A informatização como ferramenta é um fenômeno global, irreversível e 

essencial para que se continue a desenvolver tarefas de acordo com a capacidade 

humana. Este processo tem inúmeras e incríveis vantagens. Há o outro lado, que, muitas 

vezes, é desprezado ou tem sua importância minimizada por entusiastas ou fabricantes. 

Nem sempre esses efeitos são benéficos, tampouco genéricos ou similares, entre os 

usuários de tais tecnologias. E nem sempre esses efeitos apresentam-se nas mesmas 

pessoas que usufruíram tais facilidades. Além de tal aspecto, há outro que deve ser 

levado em conta.  

O BPM é o conjunto formado por metodologias e tecnologias cujo objetivo é 

possibilitar que processos de negócio integrem, lógica e cronologicamente, clientes, 

fornecedores, parceiros, influenciadores, funcionários e todo e qualquer elemento que 

com eles possa, queiram ou tenham que interagir, dando à organização visão completa 

e, essencialmente, integrada do ambiente interno e externo das suas operações e das 

atuações de cada participante em todos os processos de negócio. BPMS permite que as 

organizações modelem, implantem e gerenciem processos de negócio considerados 
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críticos por integrarem múltiplas aplicações, departamentos e parceiros de negócio, atrás 

do firewall e sobre a Internet. 

BPMS são softwares que contêm três partes principais: um motor que executa 

modelos de processos de negócio, um conjunto de ferramentas que suportam, 

totalmente, o ciclo de vida do processo de negócio na sua totalidade e conectores que 

possibilitam que o BPMS possa interagir com outros softwares e programas necessários 

à execução do processo pelo motor do BPMS. Os softwares BPMS são conjuntos de 

ferramentas que servem para executar (automatizar) processos de negócios. 

 

1.1 Questão Problema 
 

Quais os benefícios trazidos a uma empresa ao implementar uma ferramenta de 

BPM na gestão de processos? 

 

1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

Mostrar que BPM é um conjunto formado por metodologias e tecnologias cujo 

principal objetivo é propiciar que processos de negócio integrem, lógica e 

cronologicamente, clientes, fornecedores, parceiros, influenciadores, funcionários e todo 

e qualquer elemento com que eles possam, queiram ou tenham que interagir. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

 Mostrar que o BPM gerencia a troca de informações nas organizações 

através da visão semântica de um processo de negócio, envolvendo 

empregados, clientes, parceiros, aplicações e bancos de dados; 

 Mostrar que BPM é o gerenciamento de itens de trabalho num processo 

multi-etapas, ou seja, os itens são identificados e acompanhados á 

medida que eles passam de atividade em atividade e são processados 

quer por pessoas, quer por Tecnologias da Informação; 
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 Mostrar que o BPM, literalmente, Gerenciamento do Processo de 

Negócio é um conceito difundido e do qual fazem parte dois grandes 

subconjuntos de conhecimentos: o organizacional e o ferramental; 

 Mostrar que linguagens BPMS são conjuntos de instruções que 

possibilitam a programação de funcionalidades Workflow, tais como, por 

exemplo, regras de negócio, papéis funcionais, fluxos e seus 

direcionamentos, dentro de uma estrutura de software BPMS. 

 

1.3 Relevância do Estudo 
 

O estudo é direcionado a administradores de empresas que desejam implantar 

um sistema BPM em organizações, empresas de consultorias que possuem como 

negócio gestão de processos e pessoas que buscam melhores práticas para a melhoria 

dos processos utilizando uma ferramenta de TI. 

 

1.4 Metodologia 
 

Pensar é natural dos seres humanos e os atos se baseiam em opções que são 

feitas no decorrer de toda vida das pessoas, ao contrário das máquinas que são 

programadas para executar tarefas mecânicas ou dos animais que contam com seus 

instintos para a sobrevivência. A produção de conhecimento é considerada como uma 

característica marcante no homem. Esse conhecimento constitui o patrimônio histórico-

cultural da humanidade, resultante de um processo cumulativo, decorrente de toda a 

história da vida humana.  

Incessantemente, o homem vem produzindo conhecimento nos campos da arte, 

ciência e tecnologia, organizando o espaço físico e social. Percebe-se que o domínio do 

conhecimento possibilita ao homem não só conhecer o mundo, mas, também 

compreender e transformar sua própria realidade. Para que a sociedade possa caminhar 

e desenvolver-se é imprescindível que todos tenham acesso a esse conhecimento, cuja 

apropriação pode dar-se de diversas maneiras. 

Para Barros e Lehfeld (2004, p. 89): 
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A ciência busca compreender a realidade de maneira racional, 
descobrindo relações universais e necessárias entre os fenômenos, o 
que permite prever acontecimentos e, conseqüentemente, também agir 
sobre a natureza. A ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo 
de conhecimento sistemático, preciso e objetivo. 

 

Os trabalhos científicos, embora diferentes quanto à sua natureza, extensão, 

importância e profundidade, têm em comum, além da contribuição, maior ou menor, 

para o avanço da ciência, a observância dos critérios e normas da Metodologia 

Científica. 

Segundo Andrade (1999, p. 28): 

 
Monografia do grego monos (único) e graphein (descrever), 
etimologicamente significa escrito de um só assunto. É também é uma 
maneira eficaz de medir a evolução do aluno na habilidade de 
investigar cientificamente e mostra de forma organizada o interesse 
dele por determinado assunto. 

 

A diversidade encontrada entre os tipos de pesquisa deriva das múltiplas 

maneiras de se interpretar os dados obtidos. São diferentes marcos epistemológicos de 

que se lança mão para a compreensão da realidade estudada. A principal finalidade de 

um trabalho científico é relatar uma observação ou um pensamento a um grupo de 

indivíduos potencialmente envolvidos. Esses indivíduos podem utilizar-se da 

observação, ou fazer prosseguir o pensamento mediante as suas próprias observações. 

Pode-se definir um trabalho científico como sendo a apresentação (oral ou 

escrita) de uma observação científica, ou também, a apresentação de um pensamento ou 

conjunto de pensamentos, no que diz respeito de uma observação científica. A 

observação pode ser relativamente singela ou também pode ser intrincado, mas, deve 

sempre ser contada de forma objetiva, organizada e concisa, para facilitar a sua 

compreensão. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2003, p. 105): 

 
As revistas científicas, em sua grande parte, possuem um conjunto de 
regras de redação que se destinam a orientar os autores na elaboração 
de trabalhos para publicação. Embora cada revista possua as suas 
próprias regras, normalmente, elas seguem determinados padrões 
universalmente aceitos. 
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A pesquisa bibliográfica engloba a leitura, estudo e interpretação de livros, 

periódicos, textos legais, manuscritos, dentre outros. Todo o material selecionado deve 

passar por uma triagem, a partir da qual é possível organizar um plano de leitura. Se 

trata de uma leitura cuidadosa e sistemática que se faz seguir através de anotações e 

fichamentos que, eventualmente, poderá se empregar na fundamentação teórica do 

estudo. 

O presente trabalho faz uso da pesquisa bibliográfica, pois ela tem por objetivo 

principal conhecer todas as diferentes contribuições científicas disponíveis sobre um 

determinado tema. É através desta ferramenta de metodologia que será possível a 

realização com êxito do desenvolvimento e conclusão do trabalho aqui apresentado.  
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2. O PAPEL ESTRATÉGICO DA INFORMAÇÃO 
 

2.1 A Evolução da Tecnologia da Computação 
 

O computador é o fruto da necessidade constante de cálculos cada vez mais 

exatos e rápidos do homem e sua história começa com os povos primitivos e a utilização 

de pedras na contagem de animais. O sistema de numeração decimal surgiu da 

utilização dos dedos como objetos de contagem.  

Arqueólogos descobriram, perto de Babilônia, em 1700 a.C., tábuas de argila 

contendo tabuadas de multiplicação, muito bem desenvolvidas. Os babilônios 

desenvolveram um sistema de numeração sexadecimal dando origem à unidade atual do 

tempo, em hora, em minutos e em segundos. A história da computação evoluiu com o 

avanço da Matemática. 

O mais antigo instrumento para a mecanização do cálculo é o ábaco, conhecido 

no Oriente Médio, 2.500 a.C. É um quadro com arruelas móveis, dispostas em arames 

paralelos. Outros importantes inventos foram a régua de cálculo e a máquina de somar. 

John Napier, escocês e inventor dos logaritmos, inventou no ano de 1614, os 

Bastões de Napier para ajudar na multiplicação, que consiste em nove peças, uma para 

cada dígito de 1 a 9. Cada uma dessas barras é uma coluna de uma tabela de 

multiplicação.  

O sacerdote inglês Willian Oughtred, criou um aparelho de cálculo, no ano de 

1633, que se baseava nos logaritmos de Napier que denominou “Círculos de 

Proporção”. A sua criação deu origem à Régua de Cálculo, que só foi superada, há 

poucos anos, pela calculadora eletrônica de bolso.  

Segundo Santos (2003, p. 32): 

 

Atualmente, considera-se Charles Babbage, um matemático inglês, 
como o pai do computador atual. No ano de 1822, ele criou um 
modelo de uma máquina para se calcular tabelas chamada Máquina 
das Diferenças, que se baseava no princípio de discos giratórios e era 
operada por uma simples manivela. Já no ano de 1833, criou-se uma 
outra máquina denominada Máquina Analítica, que podia ser 
"programada" para diferentes funções.  
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Percebe-se que um século depois é que se têm notícias de aplicação de idéias 

semelhantes e que foi desenvolvida pelo americano Herman Hollerith, em 1880, com o 

intuito de acelerar o processamento dos dados de censo. Ele criou um sistema de 

perfuração de cartões dos dados coletados fazendo com que eles fossem 

automaticamente tabulados, usando para isso máquinas, especialmente, projetadas.  

Foi no fim da década de 1930, devido a II Guerra Mundial, que se intensificou a 

necessidade de cálculos científicos. Diversos projetos eram desenvolvidos, 

simultaneamente, pelos apoios financeiros que receberam. Um dos projetos financiados 

foi para a construção de cinco computadores de grande porte encomendado pelo 

exército americano à empresa Telephone Laboratories e coordenado por George Stibitz.  

Esses computadores usavam como componentes de base relés eletromecânicos e 

foram denominados "computadores Bell a relé". Pode-se perceber que em termos de 

velocidade eles superavam as mais avançadas calculadoras da época, podendo realizar 

cálculos 24 horas por dia, além de pouca margem de erros.  

John Vincent Atanasoff e Clifford Berry inventaram o primeiro protótipo de uma 

calculadora eletrônica automática. Este protótipo podia solucionar, com muita exatidão, 

equações simultâneas e tinha como fundamento, importante para futuros computadores, 

a utilização de memória regenerativa e do sistema de numeração binário (base 2).  

Neste mesmo período, Konrad Zuse, alemão, desenvolvia projetos para a 

construção de computadores, chegando, após o fim da guerra, a constituir uma empresa 

bem sucedida de fabricantes de computadores, onde Konrad Zuse contribuiu com 

algumas idéias, extremamente, importantes. Seu primeiro computador recebeu o nome 

de "Z1". Na Inglaterra, também durante a guerra, o Serviço de Inteligência Britânico 

inventou uma série de computadores eletrônicos denominada de "Colossos".  

A IBM incentivou durante o período de 1937-1944, a criação de uma máquina 

chamada "Calculadora Automática de Seqüência Controlada", posteriormente, 

denominada "MARK1". A máquina foi construída por Howard Aiken, podendo 

executar uma sucessão arbitrária de operações aritméticas sob o controle de uma 

seqüência codificada de instruções. 

Negroponte (1995, p. 29) diz que: 

 

O primeiro computador eletrônico, tal como, conhece-se hoje, foi o 
ENIAC (1946), projetado na Universidade da Pennsylvania (EUA), 
três séculos depois de surgimento da máquina de somar do francês 
Blaise Pascal (1642). O passo decisivo para a construção e 
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operacionalização do computador eletrônico foi dado por John von 
Neumann, em 1944, ao propor os “programas internos” à máquina, 
tomando como base os grandes avanços que a eletrônica realizava. 

 

Como em outras ciências, o progresso na construção do computador foi 

acelerado pelas necessidades militares em decorrência da Segunda Guerra Mundial, na 

década de 1940. Só, a partir de 1951, começaram a ser fabricados os primeiros 

computadores, em série, quando então passou a ser permitida a comercialização desses 

equipamentos para entidades civis. 

O grande salto da informática ocorreu a partir da década de 1980, com o uso do 

microcomputador. Embora a Apple seja considerada pioneira, a entrada no mercado do 

microcomputador IBM PC foi decisiva no início da era da microinformática, quando 

usuários começaram a empregar, diretamente, os recursos da informática em suas 

atividades profissionais. 

Sistemas e tecnologias de informação tornaram-se um componente vital ao 

sucesso de empresas e organizações. Por isso, eles constituem um campo de estudo 

essencial em administração e gerenciamento de empresas. É por isso que a maioria dos 

altos executivos precisa freqüentar um curso de sistemas de informação.  

O computador é um dispositivo eletrônico que pode receber um conjunto de 

instruções, ou programa, e então executa esse programa através do processamento de 

cálculos com dados numéricos ou através da compilação e correlação de outras formas 

de informação.  

Walton (1993, p. 47) diz que: 

 

O mundo moderno da alta tecnologia poderia não existir se não fosse 
o desenvolvimento do computador. Tipos e tamanhos diferentes são 
usados para o armazenamento e manipulação de dados, desde os 
arquivos mais secretos do governo até transações bancárias e 
orçamentos domésticos. 

 

Os computadores abriram uma nova era na manufaturação através das técnicas 

de automação, e eles otimizaram os modernos sistemas de comunicação. Eles são 

ferramentas, primordialmente, essenciais em quase todo o campo de pesquisa e 

tecnologia aplicada, desde a construção de modelos de universo até a confecção da 

previsão do tempo, e seu uso abriu por si mesmo, novas áreas de conjeturas.  
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De acordo com Santos (2003, p. 25): 

Serviços de bancos de dados e redes de computadores tornam 
disponíveis uma grande variedade de fontes de informação. As 
mesmas técnicas avançadas também tornaram possíveis as invasões de 
privacidade e de fontes de informações restritas, mas o crime do 
computador tornou-se um dos riscos que a sociedade deve encarar e 
pagar se quiser aproveitar dos diversos benefícios da tecnologia 
moderna.  

 

Entende-se por computar, contar, calcular, processar, contabilizar, e por 

computador, o aparelho eletrônico que recebe dados, submete-os a processamentos e 

emite resultados. A diferença entre uma máquina comum e um computador é que o 

computador pode ser programado para tomar decisões, além da grande vantagem de 

armazenar, transformar e processar informações a grandes velocidades. As empresas 

estão cada vez equipadas com novas tecnologias. Seja na informação ou na automação, 

o seu emprego é crescente, para atender objetivos, tais como: agilidade, integração e 

flexibilidade, questões importantes para as corporações que vêm enfrentando as 

exigências de um mercado globalizado. 

 

2.2 Os Papéis Fundamentais dos Sistemas de Informação 
 

Sistemas de Informação desempenham papéis, extremamente, importantes em 

qualquer tipo de organização. Dentre os papéis desempenhados, pode-se destacar o 

suporte aos processos e operações, apoio à tomada de decisão por funcionários e 

gerentes de todos os níveis hierárquicos e suporte às estratégias competitivas da 

empresa. Em quaisquer destes papéis, pode-se encontrar a necessidade de fazer com que 

as pessoas trabalhem em equipe. 

Schumpeter (1961, p. 52) considera que: 

 

A inovação tecnológica, o progresso técnico, constituem-se na própria 
razão de ser do sistema capitalista de acumulação de riqueza, segundo 
este autor, um sistema de destruição criativa. A questão da gestão da 
tecnologia tem como fundamento a maneira como as inovações, nessa 
área, devem ser gerenciadas a fim de melhorar a competitividade.  

 
Os sistemas de informação exercem três papéis essenciais em qualquer tipo de 

organização: 
1. Suporte de seus processos e operações; 
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2. Suporte na tomada de decisões de seus funcionários e gerentes; 

3. Suporte em suas estratégias em busca de vantagem competitiva. 

Utilizando-se o exemplo de uma loja de varejo para esclarecer este ponto 

importante. O consumidor precisa lidar com os sistemas de informação que apóiam as 

operações de muitas lojas de varejo onde você faz compras. A maioria das lojas de 

varejo, agora utiliza sistemas de informação computadorizados para registrar as 

compras efetuadas por seus clientes, administrar estoque, pagar os funcionários ou 

adquirir novas mercadorias.  

Os sistemas de informação auxiliam os gerentes de loja a tomarem decisões 

eficazes no intuito de obter uma vantagem competitiva estratégica. As decisões sobre 

que linhas de mercadorias devem ser implementadas ou descontinuadas, são tomadas 

após uma análise fornecida por sistemas de informação computadorizados. 

De acordo com Bio (1985, p. 56): 
 

A obtenção de uma vantagem estratégica sobre os concorrentes requer 
a utilização inovadora da tecnologia da informação. Os gerentes 
poderiam decidir instalar um sistema computadorizado de pedidos por 
catálogos em monitores acionados pelo tato em todas as suas lojas, 
conjugado com sistemas de pedidos por telefone controlados por 
computador e de compra via Internet. Isto poderia atrair novos clientes 
e afastar clientes das lojas concorrentes, devido à facilidade de pedir 
mercadorias fornecidas por sistemas de informação inovadores.  

 

Sistemas de informação estratégicos podem ajudar a fornecer produtos e 

serviços que conferem a uma organização uma vantagem comparativa sobre seus 

concorrentes. Considera-se agora diversos avanços essenciais que estão influindo na 

utilização da tecnologia da informação nas empresas. Entre estes se inclui a Internet e os 

negócios, a conexão do empreendimento à Internet, a globalização, a reengenharia de 

processos empresariais e a utilização da tecnologia da informação para obter vantagem 

competitiva. 

 

2.3 A Evolução da Tecnologia da Informação 
 

Quando os computadores começaram a ser utilizados nas empresas, na década 

de 1950, estes eram grandes e dispendiosos, demandando equipes numerosas compostas 

por diversos tipos de profissionais para mantê-los, como técnicos, operadores, 

programadores e analistas.  
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Nas décadas de 1960 e 1970, eram os depositários absolutos das informações 

nos ambientes corporativos, acessíveis apenas ao seleto grupo dos Centros de 

Processamento de Dados (CPD).  

Com o avanço da informática e a disseminação rápida de microcomputadores, a 

década de 1980 foi marcada pela invasão dos PCs (Personal Computer), dando o início 

a um curioso processo de descentralização da informação, possibilitando a transferência 

do poder de processamento aos usuários finais através dos computadores pessoais. 

A década de 1990 foi caracterizada pela evolução da telecomunicação e da 

tecnologia digital, ou seja, passou a ser normal a reprodução de som, imagem e vídeo 

nos computadores. Por meio de conexão a redes telefônicas, de rádio ou satélites, 

tornaram-se possíveis atividades como teleconferências, compartilhamento de 

informações em tempo real (Internet), correio eletrônico e diversos outros avanços que 

possibilitaram a total descentralização de componentes essenciais para a tomada de 

decisões. 

Segundo Campos Filho (1994, p. 41): 

 

Com base num levantamento realizado pela comissão organizadora do 
Congresso e Exposição Internacional de Automação (CONAI) junto 
aos fornecedores locais e internacionais de equipamentos, software e 
serviços para indústrias brasileiras da área de controle de processos e 
manufatura assinala um crescimento 10% nos investimentos 
industriais das empresas de Hardware e Software. A maior parte dos 
investimentos das empresas de Hardware e Software está concentrada 
na área de controle de processos, onde 30% são aplicados nas áreas de 
automação, buscando-se, assim, uma maior integração entre os 
equipamentos do chão-de-fábrica e os sistemas de gerenciamento de 
informação, com o intuito de se aumentar à produtividade. 

 

Atualmente, são incontáveis as possibilidades que a tecnologia da informação 

possibilita para se obterem vantagens e flexibilidade na gestão dos negócios. É comum a 

utilização de conceitos, como, por exemplo, Internet, Eletronic Data Interchange (EDI), 

Sistemas de Gestão, Redes de Comunicação, Máquinas a Controle Numérico 

Computadorizado, dentre outros. 

Com a produção controlada pela Internet, é possível a visualização, em tempo 

real, do andamento da mesma, monitoramento dos equipamentos e dos estoques pelos 

usuários administrativos, o que facilita a tomada de decisões. Esse recurso possibilita o 

acesso a informações e o compartilhamento das mesmas, ou de parte delas, por 

fornecedores, clientes ou outras plantas pertencentes a um mesmo grupo empresarial. 
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Percebe-se que com o intuito de racionalizar as operações de centros de 

distribuição, aumentar a produtividade e melhorar o atendimento aos clientes, as 

empresas vêm investindo na área de logística, construindo armazéns do futuro com 

coletores de dados portáteis operando por meio de radiofreqüência, utilização de código 

de barras, etiquetas eletrônicas, microprocessadores avançados e bancos de dados. 

A utilização do EDI tem trazido vantagens competitivas às companhias. O 

processo consiste basicamente na transmissão eletrônica de dados entre o fornecedor e o 

cliente, resultando em melhoras na agilidade no envio e recebimento de mercadorias.   

Entre os benefícios, destacam-se a redução do índice de reprovação de 

mercadorias e a maior rapidez nas entregas, como mostra o exemplo dado por Soares 

(1998, p. 8): 

 

Antes da entrega do pedido, a indústria envia uma cópia eletrônica da 
nota fiscal para o distribuidor conferir se os itens faturados foram 
realmente encomendados e se as condições de pagamento estão dentro 
do que tenha sido combinado. Caso haja divergências, os problemas 
são solucionados antes do fabricante despachar o pedido e não mais na 
hora da entrega. O caminhão fica menos tempo estacionado no pátio 
do armazém, esperando liberação para descarregar a mercadoria. 

 

Muitas empresas vêm adotando os sistemas de gestão como uma ferramenta de 

apoio na reestruturação de seus processos. Entre os benefícios, destaca-se a agilização 

da cadeia de logística, do gerenciamento do fluxo de materiais, o tratamento de forma 

automática de milhares de itens, possibilidade de gerenciamento e planejamento de 

diversas plantas em um único sistema, além de informações gerenciais e avaliações de 

rentabilidade disponíveis para tomada de decisões em tempo real. 

Com a contenção dos preços dos equipamentos e sistemas de informática 

somada às exigências de atitudes decisivas em resposta à competição voraz de um 

mercado globalizado, as empresas aplicaram milhares de dólares na informatização dos 

processos e máquinas. 

Para Genisini (1994, p. 13): 

 

A evolução da tecnologia é um grande viabilizador de processos 
agudos de transformação organizacional. Fatos históricos mostram 
que não se consegue, na maioria das vezes, demonstrar esses ganhos 
na prática. Ao mesmo tempo em que pode modificar radicalmente a 
capacidade competitiva das empresas, pode também causar impactos 
negativos nas relações humanas. 



22 
 

 

Para o ingresso do conceito de Computer Integrated Manufacturing (CIM) nas 

empresas, os erros no desenho do sistema, escolha dos equipamentos, área de aplicação 

ou gerenciamento do projeto podem anular a oportunidade de obter pleno êxito. Os 

objetivos na adoção de tecnologias de informação estarão diretamente conectados a 

saúde futura das empresas, porque deve ser planejada, implementada e integrada entre 

as diversas áreas que compõem a empresa. 

 

2.4 Os Aspectos Estratégicos da Tecnologia da Informação 
 

Atualmente, há uma necessidade permanente de se disponibilizar no mercado 

produtos de qualidade acompanhados de uma série de outras vantagens – bom 

atendimento, baixos preços, cumprimento dos prazos, rapidez e eficiência na entrega, 

entre outras – está forçando as empresas a repensarem seus valores e sua visão quanto à 

forma de trabalhar.  

As empresas estão percebendo que a aplicação indiscriminada de computadores 

nos diversos níveis funcionais e administrativos, por si só, não assegura a 

competitividade. Percebe-se que nos tempos atuais, a importância de analisar seu papel 

dentro de um contexto social é iminente. A percepção da importância das pessoas como 

um fator potencial de competitividade é algo crescente no mundo dos negócios. 

Inúmeras pesquisas indicam a importância da análise estratégica e holística – 

que envolve todas as áreas da empresa – no instante de se escolher qualquer tecnologia 

ou ferramenta com o objetivo de ganhar competitividade, pois não será somente a 

aquisição de um sistema de alto custo e máquinas de última geração que fará com que a 

empresa se torne altamente competitiva. A sistematização fundamentada na 

reestruturação e reformulação dos processos é fundamental para se alcançarem os 

objetivos organizacionais. 

Fica claro a necessidade de reestruturação da empresa ao se escolher uma 

tecnologia da informação para obter todas as vantagens que a mesma pode oferecer as 

empresas. Existem muitas evidências consideráveis de que, sem essa reformulação nos 

processos, a introdução de sistemas e equipamentos computadorizados nas empresas 

pode não resultar no retorno esperado em relação aos investimentos realizados. 

Gouillart & Kelly (1995, p. 7) defendem que:  
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É necessário avistar uma empresa não como uma máquina carente de 
uma alma e constituída de peças separadas e substituíveis, mas, sim, 
como um organismo vivo, ou seja, uma empresa biológica, completa, 
dotada de mente, corpo e espírito, a requerer um tratamento 
abrangente, e não a cirurgia de órgãos isolados, para assegurar sua 
plena saúde.  

 

Considerar a tecnologia da informação como fator exclusivo na reestruturação 

dos processos a fim de alcançar competitividade é um engano. Pode-se perceber que 

além da informática, é importante a atenção nos seguintes itens, como, por exemplo, 

reconfiguração, reestruturação, revitalização, renovação, qualidade de clientes, 

gerenciamento, estratégia da manufatura, organização, competências de manufatura, 

recursos humanos, tecnologia, e sistemas de medição de desempenho. 

Reconfiguração é o redirecionamento da concepção da empresa sobre o que ela 

é e sobre o que pode conseguir. Refere-se à mente empresarial e constitui-se na 

preocupação com a comunicação, procurando meios de melhorá-la com a formação de 

líderes e de times de trabalho, favorecendo o trabalho em equipe, extinguindo a 

característica autoritária da figura da chefia e evitando a individualização do trabalho 

departamentalizado.  

De acordo com Barbosa e Teixeira (2003, p. 38): 

 

A elaboração da missão, dos objetivos e dos propósitos da corporação 
deve apontar alguns indicadores que possibilitem a integração entre 
eles e estabeleçam maneiras de se estimular a vivência cotidiana, 
possibilitando algumas alterações para a obtenção da melhora 
contínua. 

 

A reestruturação representa o ato de adotar uma nova missão da empresa, 

preparando-a para alcançar um nível de desempenho mais competitivo. Refere-se ao 

corpo da empresa e está constituída na formulação de estratégias de operações, alocando 

recursos por atividades a fim de reorganizar e racionalizar o trabalho por meio de uma 

rede entre a infra-estrutura física e os objetivos estratégicos. Objetiva articular uma 

estratégia de fontes de suprimentos e a criação de círculos de aprendizado. 

Revitalização é o crescimento por meio de um elo entre o corpo da empresa e o 

meio ambiente, esse último gerador de diversas maneiras distintas de prosperar. 

Constitui-se da avaliação da proposição dos valores e benefícios que a empresa pretende 
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fornecer aos seus clientes e a que preço, surgindo a preocupação com os sistemas de 

gerenciamento de entregas, cruzamento de competências centrais, utilização de 

tecnologias para melhorias de eficiência, integração dos processos e promoção da 

reestruturação. 

Na renovação, os recursos humanos identificam o elemento espírito da empresa: 

o investimento nas pessoas, em novos perfis e em novos desafios, possibilitando que a 

empresa se recrie através de um ambiente favorável à disseminação de conhecimento e 

à adaptação a alterações ambientais.  

Segundo Gouillart & Kelly (1995, p. 25): 

 

A renovação constitui-se no favorecimento à remuneração e 
recompensa na realização das metas em função dos indicadores de 
desempenho, possibilitando às pessoas determinarem sua própria 
remuneração e recompensa, fazendo com que se sintam donas, ajam 
em função de suas próprias idéias e promovam o aprendizado e o 
compartilhamento do conhecimento. Trata-se do comprometimento 
com o desenvolvimento do indivíduo. 

 

Esta abordagem holística é de suma importância para o êxito das empresas, uma 

vez que a necessidade de obter competitividade e promover alterações na estrutura 

organizacional vem forçando a análise de diversos valores historicamente implantados 

como modelos. Com a evolução da tecnologia da informação e sua crescente aplicação 

nas empresas, é comum a consideração de que a capacidade de gerenciamento do fluxo 

de informações é a base para criação de estratégias e da estrutura organizacional.  

Ao se debater sobre como as empresas podem adquirir características e 

condições de classe mundial, tem-se que levar em consideração os seguintes elementos: 

qualidade e clientes, gerenciamento, estratégia de manufatura, organização, 

competências da manufatura, recursos humanos, tecnologia e sistemas de medição de 

desempenho. A reunião desses elementos em torno do foco principal da estrutura, ou 

seja, qualidade e clientes, oferece meios para que as empresas possam competir 

mundialmente. 

Com relação à qualidade e clientes, percebe-se que a qualidade pode ser 

designada como sendo o desejo do cliente e não deve ser entendida apenas como um 

fator externo e específico à empresa, mas sim globalmente, ou seja, produtos, processos 

e serviços; também deve ser reconhecida internamente. Cada colaborador possui um 
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fornecedor e um cliente e sua meta é oferecer qualidade uns aos outros. A incessante 

procura por um nível de qualidade cada vez mais elevado é primordial. 

No gerenciamento, percebe-se que deve ser construído de forma estratégica em 

conceitos, com direções abertas e eficazes na adoção de inovações com os valores e 

visões que são divididos entre todos os níveis hierárquicos da empresa.  

A promoção e reconhecimento de comportamentos participativos na gestão, o 

tratamento da manufatura como uma extensão de um processo, desde o pedido realizado 

pelo cliente até a entrega dentro dos prazos estabelecidos e o gerenciamento da 

organização, objetivando atravessar as fronteiras são de responsabilidade da gerência. 

Na estratégia de manufatura, o objetivo estratégico é claramente definido e 

consistente com o potencial da empresa para o desenvolvimento indispensável da 

capacidade da manufatura e congruente com a meta e os objetivos da organização é 

fundamental.  

Com relação à organização, as estruturas organizacionais devem ser enxutas e 

brandas, diminuindo o desperdício pelo monitoramento e avaliação permanente das 

operações que agregam valor ao produto. Percebe-se que a atenção das empresas na 

organização diminui a complexidade e otimiza tanto a produtividade quanto à 

qualidade. O desenvolvimento da cultura organizacional renovada e o gerenciamento de 

incentivo à participação de todos favorecem a aproximação entre a gerência e os 

trabalhadores.  

Villardi e Leitão (2000, p. 62) diz que: 

 

O nivelamento da estrutura organizacional diminuindo o número de 
supervisores e retreinando-os para trabalharem na função de líderes é 
um fator crucial para otimizar o fluxo de informações. Diversas 
empresas estão conseguindo responder aos desafios competitivos 
descartando o organograma tradicional, trabalho seqüencial e divisões 
hierárquicas e funcionais de obrigações e responsabilidades.  

 

A eficácia das operações internas não é suficiente. As suas operações, 

adicionando o fornecimento e a distribuição de componentes e serviços, são de igual 

importância. A capacidade de desenvolver e implementar tecnologias que possibilitam a 

integração com seus clientes é uma oportunidade crítica de se diferenciar de seus 

competidores. 

Competências da manufatura dizem respeito ao desejo das empresas em adquirir 

as competências necessárias para que possam obter desde qualidade até eficácia nas 
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entregas, flexibilidade e/ou custos, é cada vez mais evidente. A flexibilidade não parece 

possível sem o desenvolvimento da qualidade dos produtos e de um aperfeiçoado 

desempenho nas entregas.  

Para Campos Filho (1994, p. 44): 

 

Qualidade é um fator-chave na questão de distribuição, flexibilidade e 
redução de custos são conseqüências normais que acontecem 
progressivamente. As barreiras que existem entre o desenvolvimento 
de produtos e a manufatura podem ser superadas extinguindo-se metas 
funcionais e substituindo-as por objetivos compartilhados.  

 

Percebe-se que a engenharia simultânea é uma característica diferencial. 

Atualmente, devido ao tempo de vida útil dos produtos, não é mais suportável a lentidão 

no processo de pesquisa e desenvolvimento, normal na maioria das funções de 

engenharia. 

No quesito recursos humanos, para obter competitividade não é somente a 

tecnologia que é importante, sendo também importante as pessoas que implementam e 

utilizam as melhores técnicas que existem no mercado. Investimentos no 

desenvolvimento pessoal não podem ser desconsiderados. A combinação de uma 

crescente e complexa tecnologia e o questionamento da qualidade são desafios que 

devem ser superados tanto pelos trabalhadores funcionais como pelos executivos das 

empresas. 

A tecnologia não deve ser vista como sendo o problema nem a resposta para 

tudo. Os componentes infra-estruturais da manufatura são os alicerces para a construção 

de uma arquitetura competitiva. Existem fortes evidências de que o gerenciamento de 

questões infra-estruturais é muito mais urgente que a tecnologia em si. 

Os sistemas de medição de desempenho não devem estar guiados somente para 

“custo”. Atualmente, percebe-se que os sistemas de contabilização de custos não são 

eficazes o suficiente para oferecerem subsídios necessários para tomadas de decisões, e 

esforços devem ser empenhados com o intuito de redefinir indicadores financeiros e 

não-financeiros. 

 

Segundo Gouillart & Kelly (1995, p. 25): 

 

Os sistemas de medição de desempenho foram os que mais sofreram 
alterações com a globalização das atividades econômicas e a 
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reformulação desses critérios é de extrema importância para a tomada 
de decisões. 

 

Deve-se considerar a necessidade de um crescimento contínuo da comunicação 

entre os negócios e a tecnologia da informação para que exista um alinhamento entre o 

que consideram ser os principais componentes de uma análise de desempenho: 

desempenho, liquidez, renda, crescimento etc. 
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3. A EVOLUÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
 

3.1 O Uso da Tecnologia da Informação para Obter Vantagem 
Competitiva 

 
Para que sejam alcançadas vantagens competitivas em um mercado globalizado 

é importante rever a estrutura da organização, ou seja, pensar em reengenharia. Os 

sistemas de informação e a tecnologia são importantes para alcançar a flexibilidade e 

precisão no fluxo das informações e agilidade no processo. O seu pleno êxito dependerá 

da reformulação de diversos fatores para que exista integração e harmonia entre a 

tecnologia da informação e a estratégia de gestão. A empresa deve ser vista como um 

conjunto de recursos, dentre os quais a Tecnologia da Informação, que pode ou não se 

constituir num componente essencial da estratégia competitiva. 

A avaliação de um recurso com o intuito de determinar se traz vantagem 

competitiva à empresa pode ser realizada aplicando-se os seguintes critérios: o recurso 

deve ser precioso, raro entre as empresas concorrentes, complicado de ser copiado e não 

pode ter substituto estratégico equivalente. Os recursos físicos, isto é, as tecnologias, 

são preciosas e em determinadas circunstâncias podem não ter substitutos estratégicos 

equivalentes, mas não são difíceis de serem copiados e tampouco são raros entre os 

concorrentes, uma vez que equipamentos, aplicativos e sistemas, dentre outros, são 

facilmente adquiridos em uma loja ou com profissionais especializados. 

De acordo com Walton (1993, p. 37): 

 

O componente humano de uma empresa corresponde ao 
conhecimento, experiência e habilidades tanto dos profissionais de 
Tecnologia da Informação quanto dos usuários que constituem a 
memória da empresa. Os conhecimentos e habilidades dos 
profissionais de Tecnologia da Informação são essenciais, porque 
devem combinar conhecimentos técnicos com os conhecimentos das 
diversas áreas das empresas para que a tecnologia possa ser bem 
empregada e apresente um retorno satisfatório. 

 

O conhecimento técnico está ao alcance dos concorrentes, pois os profissionais 

de Tecnologia da Informação possuem formação técnica similar.  

Além do conhecimento técnico, os profissionais de Tecnologia da Informação 

devem pleno conhecimento dos negócios, estratégias da empresa, cultura das pessoas e 
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da empresa, para que possuem condições de empregar a tecnologia disponível. Esses 

atributos são custosos de serem copiados pelos concorrentes, uma vez que cada empresa 

possui suas particularidades no que tange às estratégias, cultura e estrutura 

organizacional. 

A troca de informações entre profissionais de Tecnologia da Informação e 

usuários é um elemento essencial para a evolução de uma parceria. Da mesma forma 

que o pessoal de Tecnologia da Informação deve ter conhecimento sobre os processos e 

os negócios das empresas é importante que os usuários tenham um conhecimento maior 

sobre Tecnologia da Informação do que simplesmente utilizar editores de textos ou 

planilhas eletrônicas. 

A Tecnologia da Informação deve ser vista de uma forma ampla, através de 

políticas e sistemas de gerenciamento para a aquisição, utilização e desenvolvimento de 

seus recursos. Estes devem estar agregados entre si e as funções operacionais devem se 

basear nos padrões e normas definidos. As empresas funcionam por meio de uma 

estrutura de trabalho baseada em um conjunto de rotinas que são sustentadas pela 

interação humana. As empresas obtêm mais competitividade quando as pessoas 

conseguem compartilhar e transmitir informações, e até mesmo combinar habilidades, 

assim aumentando a capacidade da empresa em produzir conhecimento e possibilitando 

que as pessoas possam coordenar suas próprias ações. 

Campos Filho (1994, p. 45) diz que: 

 

Políticas organizacionais e metodologias padronizadas de Tecnologia 
da Informação fornecem um elo organizacional importante para criar 
uma parceria estratégica entre negócios e Tecnologia da Informação. 
As políticas organizacionais, contudo, são raras porque os gerentes 
tendem a não dar importância necessária a padronizações e 
metodologias de Tecnologia da Informação. Por outro lado, são 
difíceis de serem copiadas, uma vez que são elaboradas ao longo da 
vivência da empresa com a tecnologia e tarefas informatizadas, sendo 
criadas e aprimoradas de acordo com a cultura das pessoas, estilo e 
credibilidade da gerência de Tecnologia da Informação e 
relacionamento social entre usuários e profissionais de Tecnologia da 
Informação.  

 

De certa maneira, pode-se concluir que tanto as empresas de alto como as de 

baixo desempenho podem ter o mesmo nível tecnológico, porém, distinguem-se nos 

recursos humanos e organizacionais. Na empresa de alto desempenho, os usuários de 

Tecnologia da Informação possuem habilidades mais amplas do que meramente 
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conhecimentos básicos de informática. Os profissionais de Tecnologia da Informação 

possuem mais conhecimentos sobre negócios, não ficando limitados às habilidades 

técnicas. 

 

3.2 As Vantagens no Uso da Tecnologia da Informação 
 

Atualmente, a Tecnologia da Informação possibilita mudanças consideradas 

fundamentais na maneira como o trabalho se processa nas organizações. Walton (1993, 

p. 45) diz que as atividades mais suscetíveis a alterações são aquelas que se intensificam 

em informação, podendo se distinguir da seguinte maneira: 

1. Produção: a física, elevadamente alcançada pela robótica e instrumentação de 

controle, onde a produção de informação é influenciada pelos computadores em 

tarefas burocráticas e a produção de conhecimento; 

2. Trabalhos de coordenação: sendo as telecomunicações o meio considerado 

essencial de transformação, influenciando a distância física, a essência do tempo 

sobre o trabalho, guardando informações e mantendo a memória organizacional 

através de banco de dados; 

3. Gestão: influenciando tanto a direção, ao possibilitar o monitoramento do 

ambiente e tomar as decisões para ajustar a empresa ao ambiente, como o 

controle, ao comensurar a performance e compará-la com os planos, para 

manter-se no caminho desejado. 

De acordo com Longenecker, Moore e Petty (1997, p. 85-86), algumas das 

principais vantagens para as pequenas empresas utilizarem seus recursos em Tecnologia 

da Informação podem ser: 

 Automatizar tarefas específicas, que passam a ser realizadas num período 

mais curto, resultando na diminuição do custo e da monotonia de 

executar tarefas repetitivas; 

 Auxiliar o gestor a experimentar decisões antes de colocá-las em prática, 

propiciando a otimização de informações para tomada de decisões, 

disponibilizando a informação em tempo certo, aprimorando o controle 

interno das operações e capacitando o reconhecimento antecipado de 

problemas; 



31 
 

 Oferecer atendimento satisfatório ao cliente, principalmente, em 

decorrência de uma tecnologia bem utilizada que, por satisfazer o cliente, 

pode torná-lo fiel, mesmo sem a utilização de sistemas complicados de 

fidelização utilizados em grandes empresas; 

 Integrar a utilização da tecnologia, o que pode proporcionar vendas mais 

elevadas para clientes potenciais, por estes levarem o processo de 

compra para portais que fazem transações eletrônicas entre empresas ou 

através de compras eletrônicas; 

 Utilizar a Internet como uma ferramenta apta de ampliar mercados, 

considerada importante para a comunicação com parceiros de negócios e 

clientes, um recurso disponível às empresas de todos os portes, inclusive 

às micro e pequenas empresas. 

Dentre os diversos fatores de êxito na utilização da tecnologia da informação em 

pequenas empresas, a percepção da necessidade de sua utilização pelos usuários e o 

auxílio da cúpula administrativa. Após a implantação da Tecnologia da Informação, os 

usuários e os dirigentes notam sua importância nos processos à medida que esta eleva a 

capacidade de trabalho, levando a empresa a desenvolver sua competitividade.  

Apesar de, na maioria das empresas, a Tecnologia da Informação ser 

considerada uma despesa, e não uma vantagem competitiva foi constatado, numa 

pesquisa realizada, que os níveis hierárquicos superiores apoiaram o processo de 

implantação a partir do momento em que constataram que não existiria uma outra 

maneira de permanecer no negócio, caso não melhorassem os controles gerenciais e 

aumentassem a produtividade. 

De acordo com Negroponte (1995, p. 9): 

 

Um argumento que as micro e pequenas empresas usam para evitar a 
Tecnologia da Informação é que é algo complicado e que representa 
um custo elevado para o negócio. Com o desenvolvimento 
tecnológico, houve uma grande evolução técnica e de interface com os 
usuários, o que tornou seu uso mais fácil. 

 

Embora as empresas, sejam de pequeno ou grande porte estejam enxergando 

como a Tecnologia da Informação pode ser importante, ainda não conseguiram estimar, 

no que se refere a custo/benefício, o investimento realizado. Os principais benefícios 

estão relacionados com a melhoria de compreensão das funções produtivas. 



32 
 

 

3.3 O Histórico e Arquitetura do Workflow 
 

 

Thives Jr. (2001), nos diz que Workflow pode transformar radicalmente a 

maneira de qualquer organização executar processos, atividades, tarefas, políticas e 

procedimentos. Parece desta forma, que, finalmente, foi inventada a tecnologia que irá 

solucionar todos os problemas enfrentados pelas organizações nas suas operações 

diárias. É claro que não é bem assim, pois é preciso tomar muito cuidado com a cultura 

e o comportamento da organização que venha a usar um software de Workflow. 

Segundo Bowditch (2004, p. 2): 

 

O campo do comportamento organizacional tornou-se um elemento de 
importância crescente, na medida que a visão da administração como 
processo trouxe uma imagem mais prática da natureza do trabalho 
administrativo. Há dois níveis distintos de aprendizado: uma 
compreensão cognitiva dos comportamentos administrativos 
apropriados a contextos diversos e a capacidade de efetivamente 
realizar essas atividades. 

 

Os americanos dominam em quantidades e em qualidade o mercado de 

tecnologias emergentes, principalmente, no que ser refere a Workflow. Entretanto 

existem bons softwares sendo produzidos em outros países. Entre eles pode-se citar os 

que vêm da Alemanha, alguns dos quais são especializados em determinados tipos de 

aplicação. Por exemplo: softwares para aplicação exclusiva para CAD (Computer Aided 

Designer). Há também bons softwares desenvolvidos no Brasil. Entretanto, embora 

existam muitas marcas, são poucos os que realmente se sobressaem tanto em 

funcionalidades como em qualidade, custo e facilidade de implantação. 

Nas palavras de Slack et al. (1997), atualmente, atravessa-se uma onda de 

desenvolvimento tecnológico e inovação empresarial sem precedentes. Embora a 

maioria das análises dessa tendência aponte para o potencial que essas tecnologias tem 

para melhorar nossas vidas, criando trabalhos mais interessantes e desafiadores e 

melhorando a eficiência e eficácia. 

Segundo Thives Jr. (2001), Workflow sendo uma tecnologia novíssima, estas 

discussões sobre tipo, abrangência, modelo, natureza e funcionalidade ficam cada vez 

mais acirradas. É claro que por trás de todas as celeumas há também um jogo de 
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interesses no mercado potencialmente enorme de automação de processos, pois quando 

as organizações descobrirem que uma ferramenta como esta pode revolucioná-las e aos 

processos, vão querer descontar o atraso do desconhecimento. 

A história se inicia mesmo com uma sigla: CSCW (Computer-Supported 

Cooperative Work), sendo esta à designação que deu origem ao grupo de ferramentas 

conhecido como Groupware. O conceito CSCW embasa o trabalho cooperativo. De 

acordo com Cruz (2004, 82), ele vem sendo desenvolvido desde a década de 1980 e tem 

a seguinte definição: 

 

Estudos dos conceitos que definem e desenvolvem o trabalho 
cooperativo suportado por tecnologias da informação. Estes estudos 
incluem, principalmente, o desenvolvimento de metodologias, 
tecnologias e das implicações sociais que regulam as relações 
produtivas nas organizações.  

 

Slack et al. (1997) diz que a produtividade é considerada como sendo o 

quociente que resulta da divisão entre a produção obtida e um dos fatores empregados 

na produção ou entre a produção obtida e um conjunto ponderado dos fatores de 

produção. 

Para Lacombe (2006, p. 165): 

 

A produtividade nada mais é do que uma relação entre o que foi 
obtido e um dos recursos usados para obtê-lo. A eficiência engloba o 
conceito de produtividade, uma vez que abarca todos os fatores, mas 
perde em precisão, uma vez que algumas medidas podem conter 
aspectos subjetivos. 

 

Nas palavras de Thives Jr. (2001), CSCW tem todos os meios para transformar o 

trabalho realizado de forma egoísta, feito sem qualquer preocupação com o grupo, 

centrado no “eu sozinho”, no trabalho com o qual todos estão envolvidos em atingir um 

único objetivo, mantendo suas individualidades como seres humanos. Dentro deste 

conceito foram já desenvolvidas muitas ferramentas e Workflow é apenas uma delas. 

Cruz (2004) nos diz que antes de se aprofundar na análise dos vários tipos de 

Workflow e das suas implicações práticas é necessário tratar de uma questão que 

confunde todos os que se interessam por esse tema. 

Segundo Lacombe (2006, p. 345): 
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Alguns dividem Workflow em quatro tipos: ad hoc, orientado à 
produção (production oriented), orientado à administração 
(administrative oriented) e baseado-no-conhecimento da seguinte 
forma: ad hoc, baseado em transação (trasaction based), orientado a 
objeto (object-oriented), mas com três modelos de atuação: orientado 
a correio eletrônico, orientado a documentos e orientado a processo. A 
combinação entre os vários tipos de Workflow e modelos de processo 
fazem com que a implantação dessa tecnologia seja flexível e 
praticamente abranja a todas as necessidades de automatização de 
fluxos de trabalho. 

 

De acordo com Thives Jr. (2001), pode-se notar que as classificações misturam 

tipos de Workflow com usos que podemos fazer dele.  

 Ad hoc, 

 Orientado à administração (administrative oriented), 

 Orientado à produção (production oriented), 

 Baseado-no-conhecimento (knowledeg-based oriented). 

O primeiro Workflow que existiu era um sistema totalmente ad hoc. Como ainda 

são os sistemas de e-mail. Não há a possibilidade de controlar as rotas, nem de obrigar 

que sejam cumpridas as regras de negócio acordadas e os papéis funcionais não estão 

ligados a processos, mas a cargos. 

Para Thives Jr. (2001), o próximo Workflow já chegou bem mais robusto e com 

“inteligência” suficiente para processar pequenas quantidades de ocorrências. Por estas 

características era um software feito sob medida para processos administrativos. 

O Workflow orientado à produção ou à transações, incorporou todas as 

funcionalidades anteriores, mas sua capacidade de tratamento de ocorrências foi elevada 

à quantidades sem limites. Percebe-se que por esta grande capacidade de processamento 

ele ficou conhecido como Workflow de produção, pois já tinha as funcionalidades para 

automatizar qualquer tipo de processo.  

Cruz (2004, p. 84) nos diz que: 

 

Atualmente, existem softwares de Workfow que podem processar 
milhões de ocorrências por dia através de uma série de dispositivos 
como a sincronização de vários motores trabalhando num único 
ambiente de Workflow. 

 

Percebe-se que o último tipo de Workflow existente ainda é uma promessa. O 

Workflow baseado-no-conhecimento, quando existir, vai permitir que o software 

aprenda e decida por si mesmo, isto é, tenha capacidade cognoscitiva. Este novo tipo de 
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Workflow será desenvolvido com base em uma série de especialidades como lógica 

nebulosa, algoritmos de inferência Bayesiana, agentes móveis, entre outras. 

Lacombe (2006, p. 491) nos diz que: 

 

Por trás da importância da gestão do conhecimento há um fato muito 
simples, uma quantidade enorme do conhecimento da organização não 
pertence à organização e, sim, aos indivíduos que a compõem. Muitas 
vezes, quando alguém deixa a empresa, sua experiência vai embora 
com essa pessoa. Mesmo que ela tenha permanecido muito tempo 
nessa empresa, poucos se beneficiam das suas idéias. 

 

Normalmente, os indivíduos acham que Workgroup e Workflow se tratam da 

mesma coisa por usarem conceitos CSCW, e que ambas servem para automatizar 

processos. Elas são completamente diferentes. Podem até coexistir, embora Workflow 

possa ser uma evolução do modelo Workgroup. 

O Workgroup é um modelo que está baseado na informação. Para esse modelo, o 

foco principal está na informação que será processada. Percebe-se que, 

independentemente, de como o processo esteja estruturado, ou até mesmo se há ou não 

um formalmente organizado, os grupos de trabalho atuarão com base nas informações 

que receberem, processarem e enviarem, dentro do geralmente caótico fluxo de 

trabalho. 

Segundo Lacombe (2006, p. 519): 

 

As estruturas atuais caracterizam-se por não seguirem nenhum 
modelo-padrão nos moldes das tradicionais. São montadas em 
esquemas bidimensionais ou tridimensionais. Sob o ponto de vista da 
estrutura formal, as novas estruturas podem não diferir muito das 
anteriores, mas, com certeza, terão uma forma de funcionamento 
diferente. 

 

Todo sistema de Workflow deve ser construído sobre uma arquitetura de cinco 

níveis principais. Cada um desses níveis tem diferentes funções que se complementam 

para formar o fluxo de trabalho automatizado. Todos têm a mesma importância, o que 

significa dizer que nenhum deles pode ser excluído da estrutura. O que varia é o 

tamanho do fluxo como um todo, que pode ter um número maior ou menor de 

atividades. De acordo com Cruz (2004, p. 107), os principais elementos de um sistema 

de Workflow são: 

 Processo, divididos em atividades, divididas em eventos. 
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 Ocorrências, instâncias ou casos. 

 Pastas. 

 Papéis. 

 Documentos. 

Ocorrências, Instâncias ou Casos são elementos particulares de um ambiente 

Workflow. Ocorrências, como é mais conhecido, é uma realidade individual dentro do 

processo de negócio. Cada vez que o sistema Workflow é acionado para processar uma 

nova entrada cria-se neste momento uma nova ocorrência. A quantidade de ocorrências 

que podem entrar numa atividade está diretamente ligada ao tempo de ciclo projetado 

para a atividade. Quer dizer, nenhuma atividade pode receber mais ocorrências que a 

capacidade nominal projetada para ela.  

A ocorrência é o conjunto de elementos que dão forma ao trabalho a ser 

processado por cada uma das atividades que compõem um processo de negócio. A idéia 

de “pacote” é a meu ver a que melhor define uma ocorrência porque todas, sem 

exceção, são compostas de instruções, dados, informações e insumos de diversos tipos, 

que permitam à atividade saber como, com que, quando, onde, por que, para que e para 

quem, ela deve ser processada. Esse pacote é o que pode-se chamar de Ocorrência. 

As pastas são designadas como sendo o sentido de organização está presente em 

todos os detalhes num sistema Workflow. Para organizar e-mails, dados, informações, 

textos, voz e imagens, foi criado o nível que identifica o elemento Pasta, que é a reunião 

lógica de documentos, ou, de forma mais abrangente, mídias. Uma pasta pode conter 

dados de todos os tipos existentes hoje, textos, imagens, sons, de uma única fonte ou de 

várias fontes diferentes.  

De acordo com Thives Jr. (2001), em um sistema Workflow os documentos 

trafegam pela rede que suporta o fluxo de trabalho de forma organizada e ao chegarem 

ao destino devem ser arquivados de forma a permitir sua fácil e rápida recuperação. 

Para Cruz (2004, p. 109): 

 

Documentos e dados são os níveis mais elementares de uma estrutura 
Workflow. Na verdade o conceito de documentos, dentro de sistemas 
de informação, não é comum e muitos leitores não familiarizados com 
este conceito podem sentir alguma dificuldade em entendê-lo. Mas 
isso é só no início, logo o conceito de documento se torna claro e 
familiar a quem utiliza algum sistema Workflow e para, 
principalmente, quem conhece a tecnologia OO (Object Oriented). 
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Nas palavras de Thives Jr. (2001), os documentos são coleções de dados que 

colocados numa pasta serão usados por uma ocorrência dentro de um processo. 

Documentos contêm não apenas dados, mas também, informações sobre o formato, o 

processamento e a apresentação desses mesmos dados. Um Objeto carrega a informação 

e as instruções para o processamento dessa informação num único elemento. 

 

3.4 Os Três Rs e o Segredo do Workflow 
 

Segundo Cruz (2004, p. 109-110), na literatura internacional os três elementos 

primários de um ambiente Workflow começam por R. Entretanto, em português os três 

R se transformam em dois R e um P, quando traduzimos ao pé da letra as palavras 

originais. 

Thives Jr. (2001), nos diz que em inglês: Roles, Rules and Routes. Em espanhol: 

Roles, Reglas and Rutas. Em português os 3 Rs são: 

 Papéis. 

 Regras. 

 Rotas. 

Cruz (2004, p. 109) nos diz que: 

 

Os papéis não devem ser confundidos com cargos ou competências, 
nem com as pessoas que ocupam esses cargos, nem muito menos, com 
funções ou departamentos. Já as regras não podem ser confundidas 
com procedimentos. Finalizando, as rotas não podem ser confundidas 
com a hierarquia vigente na estrutura organizacional. 

 

Nas palavras de Thives Jr. (2001), fica muito difícil entender o que seja cada um 

desses três elementos. Em síntese, Workflow foi criado sobre as definições de quem fez 

o que, de que forma, quando, como; e quais os caminhos que levam e trazem os pacotes 

de dados e informações que dão vida a qualquer processo de negócio. 

De acordo com Lacombe (2006, p. 110): 

 

Toda empresa tem um organograma. Seja formal, bem desenhado, 
com todos os níveis hierárquicos corretamente alinhados; seja 
informal, daquele tipo que todo mundo sabe quem é quem na 
organização sem que um organograma tenha jamais sido desenhado. 
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Segundo Etzioni (1971), organograma é uma representação gráfica simplificada 

da estrutura organizacional, especificando os seus órgãos, seus níveis hierárquicos e as 

principais relações formais entre eles. É o instrumento mais usado para representar a 

formalização da estrutura. 

Para Cruz (2004, p. 111): 

 

Os papéis, regras e rotas têm, na realidade, o mesmo motivo de existir 
que numa peça de teatro. O papel é sempre o mesmo, as 
responsabilidades são sempre as mesmas para cada personagem 
existente. O diretor da peça diz como cada um deve representar 
(regras) e ensaia a movimentação do elenco em cena (rotas). 

 

Qualquer utilização de tecnologia de Workflow é igual, sem tirar nem por, a uma 

encenação teatral. Realmente, sem querer estabelecer uma discussão filosófica, o teatro 

real talvez seja mesmo o que se desempenha no cotidiano. 

Segundo Thives Jr. (2001), o segredo de um software para Workflow que 

funcione com desenvoltura, agilidade, segurança e explorado ao máximo a 

potencialidade da tecnologia cliente-servidor, está na arquitetura com a qual foi 

construído o seu “motor”.  

Para Cruz (2004, p. 144): 

 

Seria desnecessário dizer que um software de Workflow tem que ser 
construído segundo as leis que governam aplicações cliente-servidor. 
Entretanto, deve-se ressaltar que esta é a primeira característica 
fundamental de um software Workflow. 

 

De acordo com Cruz (2004), os softwares de Workflow têm que ser construídos 

dentro das especificações cliente-servidor. É até fácil entender o porquê dessa 

obrigatoriedade.  

Nas palavras de Thives Jr. (2001), um software de Workflow, principalmente, o 

orientado a transações, trata grandes volumes de dados e necessariamente deve se 

utilizar de um meio de transporte para esses dados compatível com o trabalho que 

realiza, ou seja, a automatização do fluxo de trabalho de uma empresa.  

Daí porque essa obrigatoriedade seja, para muitos fabricantes, o calcanhar de 

Aquiles de softwares Workflow. Qualquer produto para Workflow que não levar em 

consideração essas duas preocupações acabará por sobrecarregar a rede de transmissão 
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de dados, o que é um pecado mortal e acabará por levar o Workflow à morte, como diz 

Thives Jr. (2001).  

Segundo Cruz (2004, p. 145), existe na parte “cliente”, três componentes que 

não podem ser ignorados: 

1. Módulo com ferramentas para desenho do Workflow: permite a criação 

dos modelos que são usados no fluxo de trabalho; 

2. Módulo com ferramentas para ativação do Workflow: tem a 

responsabilidade de ativar os modelos utilizados no fluxo de trabalho, 

fazendo com que suas funcionalidades sejam executadas ao longo do 

fluxo de trabalho; 

3. Módulo com ferramentas para roteamento e verificação do Workflow: é 

responsável por duas atividades fundamentais para a automatização de 

qualquer fluxo de trabalho. 

Ainda de acordo com Cruz (2004, p. 145), na parte “servidor”, os módulos que 

merece destaque são: 

1. Módulo de gerenciamento dos serviços Workflow: todas as 

funcionalidades de um sistema Workflow são gerenciadas por esse 

módulo; 

2. Módulo de gerenciamento dos serviços de banco de dados: é responsável 

pela utilização concorrente do ambiente transacional; 

3. Módulo de transporte de mensagens e comunicações: todas as 

comunicações e o transporte de mensagens são gerenciados por esse 

módulo. 

Atualmente, existe um grande número de fabricantes de softwares de Workflow, 

os módulos que seus produtos utilizam para realizarem funções básicas inerentes à 

ferramenta podem ter nomes iguais ou semelhantes. O que difere um produto do outro 

não é a sua “casca” externa, mas a maneira como foram desenvolvidos internamente.  
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4. BPM NA GESTÃO DE PROCESSOS DA EMPRESA 
 

4.1 O Que é BPM 
 

Business Processos Management (BPM), não é “uma coisa” só, mas um 

conjunto de múltiplos elementos, conceitos e metodologias que existem há algum tempo 

com a finalidade de tratar de forma holística processos de negócio. Nunca é demais 

ressaltar que processo de negócio é um termo traduzido diretamente do inglês Business 

Process. Este termo evita que se faça confusão com processos judiciais. 

Cruz (2008, p. 67) define BPM como: 

 

Business Process Management é conjunto formado por metodologias 
e tecnologias cujo objetivo é possibilitar que processos de negócio 
integrem clientes, fornecedores, parceiros, influenciadores, 
funcionários e todo e qualquer elemento com que eles possam, 
queiram ou tenham que interagir, dando à organização visão completa 
e, essencialmente, integrada do ambiente interno e externo das suas 
operações e das atuações de cada participante em todos os processos 
de negócio. 

 

BPM permite que clientes mapeiem graficamente processos de negócio, como o 

de emissão e retirada de faturas, transformando este mapa visual numa aplicação ou 

conjunto de aplicações e gerenciem as mudanças no fluxo de trabalho até que suas 

solicitações estejam concluídas. 

O BPM é o gerenciamento de itens de trabalho num processo multi-etapas. Os 

itens são identificados e acompanhados à medida que eles passam de atividade em 

atividade e são processados quer por pessoas, quer por tecnologias de informação. 

BPM é o alinhamento de processos com todos os objetivos estratégicos da 

organização. Projeto e implantação de arquiteturas de processos, estabelecimento de 

sistemas de mensuração que estejam alinhados com os objetivos da organização e a 

educação dos gerentes para que eles efetivamente gerenciem os processos.  

Baldam et al. (2007, p. 89) nos diz que: 

 

O BPM é um conceito já sobejamente difundido e do qual fazem parte 
dois grandes subconjuntos de conhecimentos: o organizacional e o 
ferramental. A necessidade contínua de aprimoramento das 
organizações, na busca por serem mais produtivas e lucrativas, faz 
com que o conceito seja revigorado continuamente por estudiosos e 
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pesquisadores que lhes proporcionam atualizações constantes, o que 
pode vir a confundir aqueles que desconhecem a história do BPM, 
fazendo-os acreditar que seja algo totalmente novo, quando não é. 

 

O grupo dos conhecimentos intitulado de organizacional engloba teorias, 

normas, políticas e metodologias pertinentes a análise, desenho, redesenho, modelagem, 

organização, implantação, gerenciamento e melhoria de processos de negócio. 

O outro grupo dos conhecimentos é o do ferramental necessário para 

operacionalizar o primeiro grupo. Neste segundo grupo, encontra-se o software Business 

Process Management Systems (BPMS). Os softwares que estão sendo vendidos como 

BPMS não se parecem uns com os outros a não ser por certas características 

obrigatórias como, por exemplo, os motores de Workflow que cada um possui. Isto 

ocorre porque, diferente, do Workflow, software que deu origem ao BPMS, este não 

tem parâmetros estabelecidos e aceitos universalmente, que possam ser utilizados para 

comparações. 

Segundo Cruz (2008, p. 70): 

 

Todo e qualquer software, oriundo ou não de uma matriz ou do 
modelo conceitual Workflow, pode se auto-intitular um software 
BPMS, o que vai tornar a vida dos usuários que necessitarem escolher 
entre vários produtos algo desgastante. 

 

Software, de maneira geral, se transformou numa commodity, principalmente, os 

“de prateleira”, aqueles comprados prontos e que os americanos chamam de “out-of-

box”. O fato dos softwares terem se transformado em commodities, de certa forma, nos 

faz voltar ao passado, quando os fabricantes de computadores “davam de graça” o 

sistema operacional e os aplicativos que seriam utilizados para quem comprava ou 

alugava o mainframe. O hardware era tão caro que o preço do software, 

invariavelmente, vinha embutido, por isso, eram “dados de graça”. 

O desenvolvimento da microeletrônica, a invasão dos microcomputadores e a 

introdução de servidores mais potentes e mais econômicos baratearam, 

demasiadamente, o hardware, o que levou os softwares a serem vendidos. 

Atualmente, há um novo paradigma. Nem o hardware, nem o software 

conseguiriam sozinhos hoje manter saudáveis empresas de TI. A solução foi ganhar 

dinheiro com a venda de serviços, embora nem o hardware nem o software tenham 

voltado a ser “dados de graça” como no passado, pois as empresas esperam ganhar 
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dinheiro com os serviços que serão executados para que eles sejam implantados 

(hardware e software) e utilizados. 

A idéia de ganhar dinheiro com serviços é tão forte nos dias atuais que já há 

empresas de software oferecendo de graça, sem cobrar nada mesmo, o produzido por 

elas somente para fazer o usuário adotá-lo e, com isso, ter que, obrigatoriamente, vir a 

comprar os serviços de implantação e assistência. 

Esta situação tem um lado, extremamente, perverso. Se quem está comprando 

um software não souber com certeza e segurança o que dele quer obter e o que é 

necessário fazer para vir a usá-lo, vai, fatalmente, estar “amarrado” à “idoneidade” do 

fabricante e/ou vendedor do produto. 

Em se tratando de determinados softwares, como Workflow, BPMS, Efficient 

Consumer Response, Supply Chain Management e Data Warehouse, dentre outros, a 

situação é, extremamente, perigosa pela necessidade da análise, desenho, redesenho, 

modelagem, organização, implantação, gerenciamento e melhoria de processos de 

negócio que tais softwares têm. 

 

4.2 O Modelo BPMS 
 

Business Process Management Systems vem ganhando popularidade junto a 

fornecedores de softwares interessados em vender seus produtos, principalmente, os que 

foram desenvolvidos com o nome de Workflow e que não tiveram vendas no volume 

esperado para o retorno dos investimentos feitos no seu desenvolvimento e a muitos 

usuários interessados em novidades, mesmo sabendo que as últimas adquiridas ainda 

nem sequer foram, exaustivamente, implantadas e utilizadas. 

De acordo com Baldam et al. (2007, p. 102): 

 

O BPMS faz parte do conceito que ficou conhecido pela sigla BPM, 
que engloba teorias, metodologias e tecnologias da informação, dentro 
do mesmo pacote e para tanto BPM como BPMS vêm ganhando cada 
vez mais espaço nos meios especializados. Mais cedo ou mais tarde, 
todas as organizações terão que entender do que se trata até para não 
correrem o risco de investir em algo desconhecido. 

 

Os fabricantes de softwares de Workflow foram os primeiros a se apoderarem 

das idéias e conceitos do BPM, até como uma forma de revitalizarem seus produtos, 

uma vez que quem é da área sabe que as estimativas de vendas deste tipo de software 
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nunca se concretizaram. Daí porque para tais “fabricantes” esta nova abordagem foi 

muito bem-vinda, pois poderia ajudá-los a recuperarem todos os investimentos que 

foram feitos em pesquisa e desenvolvimento dos seus softwares de Workflow. 

Muitas empresas faliram vendendo softwares para processos como Workflow e 

outras tantas foram vendidas e incorporadas por empresas maiores, por não agüentarem 

o peso dos investimentos feitos sem retorno. Não deve-se esquecer de que o grande 

impulsionador do desenvolvimento e da aceitação do software de Workflow foi o seu 

modelo conceitual, aceito por toda a comunidade de estudiosos, pesquisadores, 

fabricantes e usuários. 

Além do modelo conceitual ou de referência do Workflow, o WfMC (Workflow 

Management Coalition), organismo que congrega todos os interessados no software 

Workflow, cuida de estabelecer e manter padrões para vários componentes de software 

ligados ao Workflow. 

Segundo Cruz (2008, p. 73-74), o modelo conceitual ou referencial Workflow, 

permite que todos que queiram desenvolver softwares desta classe o façam com:  

 Aderência a princípios estabelecidos universalmente; 

 Base num modelo aceito universalmente, o que facilitará o processo de 

compra por meio da comparação entre várias “marcas”. 

Um modelo de referência tem por objetivo permitir que o princípio estabelecido 

para determinado objeto seja entendido da mesma forma por todos aqueles que algum 

interesse tenham pelo objeto. Ainda não há um modelo referência para BPMS, a 

despeito de diversas tentativas, surgidas muito mais com propósitos comerciais do que 

com o objetivo de criar o “princípio da coisa”. 

Pode-se perceber que todos os fabricantes de softwares têm seu próprio modelo 

conceitual de Business Process Management Systems, o que torna o trabalho de 

comparação, extremamente, perigoso e de resultados com alta carga de incerteza.  

Valle (2003, p. 74) nos diz que: 

 

A despeito da seriedade do WfMC, muitos de seus membros 
embarcaram na onda do Business Process Management Systems, 
preocupados talvez em demonstrar à comunidade da qual todos fazem 
parte que a instituição está antenada com o mercado e que o WfMC 
evolui constantemente. 
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Cada “fabricante” tem seu próprio modelo de BPMS e cada um, também, 

batizou não somente o modelo, como os componentes, com nomes que na, maioria das 

vezes, não seguem qualquer padrão (re)conhecido pelo mercado, salvo raras exceções. 

Num passado recente, os fabricantes tinham seus próprios modelos de Workflow 

com nomes próprios modelos de Workflow com nomes próprios dados por eles, mas a 

diferença é que era possível reconhecer cada componente do produto por meio da sua 

aderência ao modelo conceitual WfMC. 

 

4.3 BPMS, a Evolução do Workflow 
 

As promessas feitas em nome desta nova classe de software são cada vez 

maiores, entretanto, os que as fazem em nome do BPMS se esquecem que promessas 

não se realizam somente por terem sido feitas. Entre a promessa e a realidade existe um 

conjunto imenso de variáveis que tanto podem inviabilizá-las como torná-las verdade. 

Segundo Cruz (2008, p. 85): 

 

Entre estas variáveis estão análise, o desenho, o redesenho, a 
modelagem, a organização, a implantação, o gerenciamento, a 
melhoria de processos de negócio e a mudança de cultura da 
organização, talvez a mais importante de todas as variáveis. 

 

Sendo o software BPMS apontado como uma evolução do Workflow, pois pelo 

menos é assim que o definem todos aqueles que têm algum interesse em enquadrar seus 

produtos dentro desta nova classe de software, as mesmas preocupações que existiam 

para que a implantação do Workflow tivesse sucesso ainda existem e maiores ainda. Em 

síntese, a diferença ou a evolução, como quer nos fazer ver a indústria de software, 

reside no fato de o Workflow ter como principal responsabilidade automatizar processos 

enquanto que a do BPMS é automatizar a organização como um todo. 

Esta conceituação é discutível, uma vez que já era possível automatizar 

totalmente qualquer tipo de organização, integrando clientes, fornecedores, parceiros, 

influenciadores, empregados e todo e qualquer elemento por meio dos processos de 

negócio usando qualquer software de Workflow, ainda que o mesmo tivesse sido 

construído em casa. 
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Todos os softwares de BPMS que se conhece são, na realidade, essencialmente, 

softwares de Workflow com novas funcionalidades agregadas, a maioria delas não 

essenciais para os propósitos de automatizar os processos de negócio, uma vez que isto 

o Workflow já fazia. Para os especialistas preocupados com a verdade dos fatos, os 

softwares de BPMS continuam sendo, essencialmente, softwares de Workflow. 

Para Baldam et al. (2007, p. 119): 

 

O BPM está associado a processos de negócio. A idéia que vem ao 
longo dos tempos embasando o desenvolvimento de uma série de 
softwares que atendem pela sigla BPMS é a de automatizar e controlar 
processos por meio da execução de regras de negócio, visando retirar 
do trabalhador a responsabilidade por tarefas repetitivas, 
desmotivantes e estressantes, transferindo-as para várias Tecnologias 
da Informação. 

 

BPM tem sido muito difundido como a nova idéia que deu origem a um novo 

software, o BPMS, principalmente, pelos fabricantes das denominadas tecnologias 

emergentes, embora, muitas destas idéias não possam a rigor ser chamadas de novas, 

mas sim de idéias que foram reaproveitadas de outras tecnologias, como, por exemplo, 

as que compõem o conjunto EAI (Enterprise Application Integration) e o conjunto SOA 

(Service-Oriented Architecture). 

A razão de se afirmar que o software BPMS é o mesmo software Workflow com 

outro nome é que constata-se que já era possível fazer com Workflow a integração 

prometida agora pelos “vendedores” do BPMS, inclusive entre usuários e plataformas 

diferentes, integrando mainframes com plataforma baixa, rodando diversos tipos de 

sistemas operacionais. 

Para o Workflow só existe um organismo internacional, chamado WfMC, que 

cuida da padronização e do desenvolvimento do modelo conceitual do software, 

entretanto, hoje, com a disseminação do BPMS, foram criados vários outros organismos 

(todos americanos) com a finalidade de desenvolver e cuidar de um modelo de BPMS 

que a rigor ainda não foi aceito universalmente. 

Mesmo nos dias atuais, ainda não existe um modelo conceitual de BPMS aceito 

por toda a comunidade porque muitas das funcionalidades do software já existiam no 

modelo Workflow e suas diferenças não seriam essenciais e estariam mais na ênfase 

dada à atuação de cada uma delas do que na forma de representá-las dentro da suite. 
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4.4 BPMS e os Processos de Manufatura 
 

Os processos industriais de manufatura sempre foram, de uma forma ou de 

outra, os mais organizados. Embora essa organização fosse muitas vezes empírica, os 

profissionais envolvidos diretamente com o chão de fábrica cedo descobriram que sem 

processos, dificilmente, alguma coisa poderia ser produzida. Mesmo no início da 

revolução industrial pode-se ver a preocupação da área de produção com a forma e com 

o conteúdo do processo fabril. 

Um outro exemplo é o de Henry Ford e sua linha de produção de automóveis, os 

famosos Ford T. Sem organização não haveria como tê-los exatamente iguais ao final da 

linha de montagem. Aliás, tão iguais a célebre frase “todo americano pode ter o carro na 

cor que quiser contanto que seja preto” permanece até os dias de hoje como símbolo 

dessa igualdade. 

 

4.4.1 Processos de manufatura contínua 
 

Os processos de manufatura contínua, chamados também de transformação, são 

os únicos que já incorporam uma inteligência de Workflow própria ao seu 

processamento e, por isso, a adição de uma ferramenta de Workflow externa não 

acrescentaria nenhum benefício a esses processos industriais e, a rigor, isto nem seria 

possível, pela característica dos equipamentos que suportam tais processos.  

Segundo Cruz (2008, p. 95): 

 

Todos já passaram na estrada ou na cidade por instalações industriais 
com milhares de tubos e silos de todos os tamanhos; são plantas 
petroquímicas, instalações de indústrias químicas, fábricas de papel e 
celulose etc. Quem não está familiarizado com tais processos já se 
perguntou o que são todos aqueles tubos, dutos, torres, cilindros, silos 
e tanques. Além de fazerem parte dos processos de produtos, todos 
aqueles equipamentos são em síntese um Workflow físico gerenciado 
por um Workflow lógico. Em tais plantas tudo tem um estrito motivo 
de ser. Cada reta, cada curva, cada válvula, cada processador lógico de 
controle (PLC) neste tipo de indústria cumpre funções específicas e 
importantes para que o conjunto funcione sempre corretamente. 

 

O trabalho destes conjuntos muito se assemelha à execução de um software de 

Workflow, pois, por exemplo, cada mistura deve ser feita no tempo certo, sem atrasos e 
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nas quantidades exatas. Cada parte deve ser controlada quanto ao momento e à 

quantidade com que devem se misturar às outras. As “regras de negócio” são rígidas 

quanto a tempos, motivos e quantidades e quando não são respeitadas por qualquer 

motivo, acarretam conseqüências gravíssimas. 

 

4.4.2 Processos de manufatura discreta 
 

O principal conceito que está sempre embutido num software de BPMS, por 

meio do módulo de Workflow é o de automatizar processos e, desta forma, assumir a 

realização das tarefas repetitivas, sem criatividade, que requerem repetição constante e 

segura e que causam alto nível de estresse nas pessoas. Isto significa que o BPMS, por 

meio do módulo de Workflow, procura dar aos processos, principalmente, aos 

secundários, a mesma automaticidade existente nos processos primários de ambos os 

tipos de manufatura. 

Para Valle (2003, p. 104): 

 

É possível dar às ações inerentes aos processos administrativos o 
mesmo caráter de produção dos processos de manufatura discreta e até 
mesmo, em certas circunstâncias, o mesmo caráter dos da manufatura 
contínua. Nada mais lógico do que esperar-se que tais ferramentas 
possam ser usadas para aumentar a produtividade dos processos 
primários da manufatura discreta. 

 

A rigor, percebe-se que uma ocorrência dentro de um processo de manufatura 

discreta em nada difere de uma ocorrência dentro de um processo administrativo em 

ambas as manufaturas. Todas elas devem percorrer rotas, segundo regras 

preestabelecidas, dentro de um determinado tempo de ciclo para serem feitas dentro de 

um tempo de processamento preestabelecido e sob condições específicas em função do 

conjunto de dados que particulariza cada ocorrência, fazendo com que cada uma seja 

igual ou diferente das demais ocorrências de um mesmo processo. 

Uma ferramenta de BPMS pode vir a ser muito útil para processos de 

manufatura discreta, desde que se saiba usá-la corretamente. Afinal, qualquer processo 

só poderá ser melhorado e ter sua produtividade continuamente aumentada se puder ser 

gerenciado. Controlar, para BPMS, significa não só ajudar as pessoas a trabalhar melhor 

e – por que não – mais felizes, assumindo-lhes o trabalho repetitivo e burocrático 



48 
 

sempre da mesma forma, como usar os dados provenientes desse controle para medir e 

melhorar os processos automatizados pela ferramenta. 

De acordo com Cruz (2008, p. 125): 

 

Um processo de manufatura discreta só poderá ser melhorado se for 
gerenciado e controlado. Para gerenciá-lo e controlá-lo é necessário 
monitorá-lo, medi-lo e avaliar o seu desempenho continuamente. Isso 
qualquer software de BPMS deve fazer por meio do seu módulo de 
Workflow, desde que, é claro, tenha-se feito o “dever de casa” 
corretamente, ou seja, desde que tenha feito a análise, o desenho, o 
redesenho e a modelagem dos processos de negócio da organização. 

 

Processos de manufatura discreta produzem bens em lotes ou individualmente. 

Lotes compartilham de uma série de especificações comuns que têm por finalidade 

agregar valor ao que está sendo fabricado. Pode-se dizer que qualquer processo de 

fabricação tem início com uma ocorrência chamada de “ordem de fabricação” que, por 

sua vez, tem sua origem na programação da produção feita com base nos pedidos de 

clientes. Se a empresa tem um ERP implantado, o BPMS pode ser usado para 

automatizar qualquer ocorrência, independentemente do processamento que o sistema 

de gestão empresarial fará de cada pedido de cada cliente colocado no sistema. 
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5. CONCLUSÃO 
 

Atualmente, não pode ser considerada a Tecnologia da Informação como 

somente uma maneira de solucionar todos os problemas das empresas nem como uma 

chave na busca pela competitividade em um mercado de proporções globais. Tecnologia 

da Informação está fundida entre as estratégias de gerenciamento empresarial, tomando 

para si a responsabilidade de simplificar e otimizar o fluxo de informações entre os 

processos, racionalizar e diminuir o tempo de operações que não agregam valor aos 

produtos, servindo de suporte à tomada de decisões em meio a mudanças constantes. 

Sem a existência de uma nova visão que resulte em uma profunda reestruturação 

organizacional, a Tecnologia da Informação pode se tornar um fardo pesado para as 

empresas, seja de pequeno ou grande porte, não ajudando na escalada das barreiras para 

a obtenção de melhores condições de competir e prosperar. Diversos fatores como, por 

exemplo, clientes, qualidade, metas, objetivos organizacionais, sistemas de medição de 

desempenho, estratégias de manufatura, recursos humanos e tecnologia como fator de 

integração e facilitador do fluxo de informações, dentre outros processos, compõem as 

variáveis essenciais que as empresas devem ter como referências numa perspectiva de 

gestão estratégica empresarial. 

Percebe-se que a informatização de processos, produtos e serviços é algo 

considerado definitivo e irreversível. A sua importância é evidente e suas muitas 

vantagens foram vastamente delineadas, demonstrando que este processo é, além de, 

extremamente, importante para as empresas, importante para que a evolução humana 

continue de uma maneira onde os processos secundários fiquem reservados às máquinas 

disponíveis, deixando para as pessoas executarem as funções que realmente importam. 

Desde o surgimento da humanidade, sempre, foi árduo para o ser humano lidar 

com novas ferramentas e com a informatização, não podia ser de maneira diferente. E 

como este processo é irreversível, há uma necessidade de que todas as pessoas que 

tenham algum tipo de elo com os processos, produtos e serviços informatizados saibam 

utilizar a informatização e as tecnologias a seu favor e da melhor maneira possível.  

As pessoas e empresas que constroem e atualizam estas tecnologias, além das 

empresas que cuidam da educação das pessoas, devem ter sempre em mente que, por 

algumas pessoas terem mais dificuldades do que outras no aprendizado de tal aspecto, e 

por todas as pessoas terem suas particularidades, todos os processos, produtos e serviços 
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devem ser preparados para suportar o maior número possível de pessoas. Por outro lado, 

é importante também que as pessoas conscientizem-se de que o ser humano não pode se 

acomodar, e deve estar sempre procurando atualizar-se, para não entrar em um processo 

de deterioração e de substituição.  

Percebe-se que a melhor arma para enfrentar as deficiências pessoais em relação 

à utilização das tecnologias é a educação de qualidade, sendo também importante que 

exista, antes da implantação de um processo, produto ou serviço informatizado, um 

estudo conciso e bem delineado sobre as conseqüências que tal informatização poderá 

trazer, pois os processos de informatização podem não ser totalmente importantes na 

velocidade com que ocorrem e também podem ser prejudiciais para a sociedade.  

O processo de informatização deve andar paralelamente com a atualização no 

aspecto social e humano. Nota-se que não se pode deixar a tecnologia de lado, pois 

deve-se empregá-la com sabedoria, para que sejam evitados choques e prejuízos 

irreparáveis para o próprio ser humano. Numa situação extremamente competitiva, a 

qualidade do produto e da produção deve ser equivalente à do concorrente, pelo mesmo 

preço, e a tecnologia existente nos dias atuais permite isto.  

Atualmente, as empresas precisam administrar ciclos breves em todas as suas 

operações, desde o desenvolvimento organizacional, até a sua manufatura do produto, 

bem como a distribuição e comercialização. Tendo sempre em vista que toda 

capacidade tecnológica será difundida dia-a-dia, sendo assim, nenhuma empresa poderá 

continuar a conseguir vantagem competitiva se não inovar. As constantes alterações 

tecnológicas existentes afetam a força de trabalho, sendo importante adaptá-la aos novos 

tempos.  

Do ponto de vista dos interessados no tema BPMS e, principalmente, dos 

“fabricantes”, o precursor deste software, o Workflow, ainda não vendeu o quanto 

poderia ou deveria ter vendido no mercado estimado em nível mundial para este tipo de 

Tecnologia da Informação, ou seja, Workflow ainda não foi comprado pelas 

organizações com a mesma intensidade e nas mesmas quantidades que outros softwares, 

como os ERPs, por exemplo. 

BPMS, assim como seu módulo Workflow, nasceu para ser uma ferramenta 

independente e, com isso, pode ser integrada, sem exceções, a todas as outras 

ferramentas, softwares e sistemas quer sejam emergentes ou não. Esse tipo de atuação, 

dentre outras vantagens, possibilita atualizar o processo que estiver sendo usada de 

forma integrada e vice-versa. Alguns ERPs são muito complexos e a utilização de 
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funcionalidades de Workflow existentes neles torna-se cara e demorada pelo volume de 

programação necessária para definir cada um dos elementos de cada processo que se 

queira automatizar por meio destes produtos. Esse é um importante ponto a se 

considerar. 

Quando o BPMS trabalha junto com outro software qualquer a automatização e 

a supervisão dos processos estão garantidas quanto a tempos, regras de negócio, rotas, 

alçadas, gerenciamento das exceções, sem risco de solução de continuidade e com 

ambos mantendo suas características originais. Embora outros softwares possibilitem 

criar definições que se assemelham a regras de negócio, nenhum tem o mesmo poder de 

um software de BPMS. 
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