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RESUMO 

As abordagens para melhoria de processos do Lean Thinking e Busines Process 

Management (BPM) foram concebidas em diferentes momentos da história da gestão da 

qualidade. A abordagem Lean possibilita melhorar processos sustentados por princípios 

fundamentais associados à aplicação de técnicas para eliminação de desperdícios. Embora o 

método possua relevante contribuição para melhoria de processos, seu modelo não avança 

para domínios de governança e tecnologia. A abordagem BPM agrupa um conjunto de 

disciplinas para gerenciar o ciclo de vida dos processos desde a fase de identificação até a fase 

de automatização dos mesmos. Não obstante a promover implicitamente a eliminação dos 

desperdícios, esta abordagem não utiliza explicitamente os princípios e técnicas do Lean para 

eliminação dos desperdícios e compreensão dos valores relevantes sob a ótica do cliente. 

Neste contexto, este trabalho tem o objetivo de apresentar um modelo de integração destas 

duas abordagens de melhoria de processos e como estas podem se fortalecer mutuamente 

mediante associação de conceitos, técnicas e ferramentas aplicadas ao ciclo de melhoria de 

processos e fluxos de informação. 

O desenvolvimento deste trabalho foi precedido de pesquisa exploratória em 

periódicos indexados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior), bibliografia especializada e discussões com especialistas na área. Foi possível 

concluir que a maior parte dos esforços de pesquisa acadêmica envolvendo as abordagens de 

melhorias de processos do Lean ou BPM trata de aplicações isoladas ou com baixa correlação 

entre si, sendo que a abordagem Lean constituiu a maior parte dos resultados. Observou-se 

ainda aplicações semelhantes provenientes da indústria de Tecnologia da Informação com 

forte associação ou dependência de softwares proprietários para melhoria de processos 

combinada com automatização de fluxos de informação. 
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O resultado deste trabalho é  um modelo de aplicação integrada associando as 

características da abordagem Lean Office, juntamente com as características contemporâneas 

da abordagem BPM para melhoria de processos de serviço e fluxos de informação. Ressalta-

se, no entanto que o modelo proposto não foi colocado em prática, em situação científica de 

validação de modelos e por este motivo não é possível concluir com base em uma evidência 

de aplicação, sobre sua efetividade. 
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ABSTRACT 

The approaches to improving processes of Lean Thinking and Business Process 

Management (BPM) were designed at different times in the history of quality management. 

The Lean approach allows improving processes supported by fundamental principles 

associated with the application of techniques to eliminate waste. Although the method has 

significant contribution to the improvement of processes, their model does not advance to the 

areas of governance and technology. The BPM approach groups a set of disciplines to manage 

the lifecycle of processes from the identification phase until phase of automation and control. 

This approach, however, does not explicitly use the principles and techniques of Lean to 

eliminate waste and understanding of the values from the perspective of the customer. In this 

context, this work aims to present a model of integration of these two approaches to process 

improvement and how they can strengthen each other by association of concepts, techniques 

and tools applied to the improvement of processes and information flows. 

The development of this work was preceded by exploratory research in journals 

indexed by CAPES, relevant literature and discussions with experts in the field. It was 

concluded that most of the efforts of academic research involving approaches to improve 

processes of Lean and BPM treat alone applications or with low correlation, and the Lean 

approach was the most results. We also observed similar applications from the Information 

Technology industry with a strong association or dependency on proprietary software for 

process improvement combined with automation of information flows. 

The result of this work is a model of integrated application combining the features of 

Lean Office approach, along with the contemporary features of the BPM approach to improve 

service processes and information flows. However, that the proposed model was not put into 
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practice, in a situation of scientific validation of models and therefore it is not possible to 

conclude on the basis of evidence of application on their effectiveness. 
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1 – INTRODUÇÃO 

Segundo a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) (2008), pode-se posicionar as 

teorias de gerenciamento de processos organizacionais em uma linha do tempo que destaca 

três fases históricas de sua evolução, analogamente chamadas de ondas, compostas de 

conceitos, métodos, ferramenta e técnicas particulares a cada momento da história. A 

abordagem da Qualidade Total (QT) constituiu-se na primeira onda da gestão de processos, 

tendo seu início na década de 1950, com solidificação a partir das décadas de 1980 e 1990, 

tendo foco na padronização e melhoria dos processos e culminando nos Sistemas de Gestão 

fundamentados nas normas ISO 9000.  

Já em meados de 1990, a segunda onda foi declarada utilizando-se da abordagem da 

reengenharia de processos ou, simplesmente, no redesenho dos processos, partindo de um 

ponto de vista menos departamental para uma perspectiva de que era necessário considerar 

que os processos permeavam por diversas áreas das organizações. Esta onda ficou conhecida 

por iniciativas de maior complexidade de execução, pois se observava a existência de maiores 

riscos envolvidos, além de maiores tempos na implementação das melhorias gerando alto 

impacto nas operações do negócio. Desta forma, observou-se maior descrédito dos 

stakeholders em relação às iniciativas. Ainda segundo a FNQ (2008), a terceira e última onda 

busca convergir as abordagens das duas ondas anteriores, fazendo com que as iniciativas de 

melhoria de processos não sejam mais vistas como projetos pontuais de análise e melhoria, 

mas sim como um programa contínuo de gestão. Ressalta-se nesta terceira onda, forte 

presença da tecnologia da informação mediante o desenvolvimento de ferramentas 

computacionais para auxiliar tanto no mapeamento, execução e no monitoramento do 

desempenho dos processos organizacionais.  
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Em comum entre as três ondas de gerenciamento de processo pode-se destacar o 

mercado consumidor que está associado a uma crescente curva referente à expectativa por 

processos que gerem serviços e produtos justos em preço, adequados à sua expectativa de 

qualidade e, mais recentemente, que sejam ambiental e socialmente engajados. 

Assim, motivadas por uma economia alicerçada na crescente relação de consumo de 

produtos e serviços, as organizações buscam estratégias para ampliar sua capacidade de 

competir em um mercado dinâmico e sustentado por regulamentações para garantia de 

qualidade, rastreabilidade, prevenção de fraudes, logística reversa, dentre outros.  

Por assim colocar, no Brasil ou em qualquer parte do mundo, para que seja 

produzido um complexo chip computacional ou para que seja realizado um simples check-in 

no hotel da preferência do cliente, necessariamente, há uma sequência de tarefas que foram 

realizadas até que se atingisse o objetivo final. Este sequenciamento de atividades executadas 

para se desenvolver um produto ou serviço é conhecido como processo. Assim, é coerente 

pensar que características como tarefas, regras, recursos humanos ou tecnológicos 

empregados na execução dos processos podem decidir pela qualidade de um determinado 

produto ou serviço e, em consequência, pela produtividade da organização. Seguindo esta 

lógica, tende-se a afirmar que, na medida em que se aperfeiçoam as características que 

compõem a execução dos processos há uma natural evolução da qualidade do produto ou 

serviço prestado. 

Por conseguinte, observa-se na linha do tempo da evolução das teorias de gestão da 

qualidade a presença de dezenas de métodos, técnicas e ferramentas desenvolvidas para 

promover a melhoria de processos e consequente ampliação de produtividade. Dentro deste 

contexto apresentam-se duas abordagens para melhoria de processos administrativos ou de 

prestação de serviços: o Lean Office, notadamente emergido na segunda onda, e o Business 



19 

 

 

 

Process Management (BPM), como representante da terceira onda das teorias de 

gerenciamento de processos. Tais abordagens estão localizadas em diferentes momentos da 

linha do tempo das teorias da qualidade, sendo o Lean Office derivado do Lean Thinking 

idealizado por Taiichi Ohno, sustentado por conceitos fortemente ligados ao desejo do cliente 

e eliminação dos desperdícios de produção. O BPM, por sua vez, está posicionado na 

extremidade oposta da linha do tempo tendo sido abordado pela primeira vez em 2002, 

quando os autores Howard Smith e Peter Fingar lançaram o livro Business Process 

Management – The Third Wave. Na obra de origem americana, são apresentados novos 

conceitos e técnicas para melhoria dos processos fundamentando-se em um conjunto de 

conceitos, técnicas e ferramentas tecnológicas para melhoria dos processos. 

Embora estas abordagens estejam posicionadas em momentos distintos da linha do 

tempo das teorias de gerenciamento dos processos, observa-se, mediante publicações 

acadêmicas e editoriais, que ambas são utilizadas nas organizações, ainda que na grande 

maioria dos casos seja de forma isolada. Este cenário é decorrente de que cada abordagem 

possui um foco específico dentro da temática de gestão por processos, possuindo métodos, 

técnicas e ferramentas conceitualmente diferentes e independentes. Enquanto o Lean Office 

está alicerçado nos princípios, conceitos e técnicas do Lean, sem avançar para domínios 

tecnológicos, o BPM é estruturado em um conjunto de disciplinas para melhoria de processos 

organizada em um ciclo de vida que coloca a tecnologia da informação como diferencial, 

assumindo, no entanto, que os processos estão enxutos e adequados ao que o cliente entende 

como valor. Tanto Lean Office e BPM não dependem um do outro para aplicação nas 

organizações, no entanto, de acordo coma ABPMP (2013), o poder da combinação de 

métodos e técnicas de BPM, juntamente com o suporte de tecnologias, está se tornando mais 

conhecido na medida em que histórias de sucesso passam a ser comuns em diversos 
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segmentos. Isso, por sua vez, está proporcionando um crescente reconhecimento que 

perdurará por vários anos.  

De maneira convergente, tem-se a clareza que a complexidade e o nível de 

detalhamento do gerenciamento dos negócios têm-se amplificado ao longo dos anos e, por 

conseguinte, exigindo mais conhecimento, tecnologia e principalmente habilidade humana 

para o estabelecimento de novos patamares de qualidade na execução dos processos. 

Neste contexto, esse trabalho tem o objetivo de investigar a possibilidade de 

combinação das duas abordagens propondo uma arquitetura híbrida integrando Lean Office e 

BPM a fim de se gerar processos enxutos, focados no cliente, com maiores níveis de agilidade 

e rastreabilidade. 

 

1.1 – MOTIVAÇÃO 

O desenvolvimento deste trabalho está estruturado em três motivos principais:  

I. o aumento da produtividade e da qualidade nos produtos e/ou serviços das 

organizações dependem de processos mais eficazes e eficientes; 

II. o resultado deste trabalho pode ser utilizado como insumo teórico/técnico para 

projetos de melhoria de processos nas organizações;  

III. as características das abordagens Lean Office e BPM apresentam pontos fortes e fracos 

que podem ser fortalecidos e atenuados, respectivamente, a fim de promover melhoria 

de processos de escritório nas organizações. 
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1.2 – PROBLEMA DA PESQUISA 

O Lean Office, método de melhoria de processos administrativos da abordagem 

Lean, foi concebido com base em cinco princípios fundamentais originados do Lean 

Manufacturing, sendo eles: valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, produção puxada e perfeição 

(WOMACK; JONES, 2004). Com base nesses princípios, apresenta-se a necessidade de 

eliminação de sete desperdícios dos processos, sendo eles: superprodução, estoque, espera, 

processamento extra, defeito, movimentação e transporte (WOMACK; JONES, 2004). O 

desdobramento destes cinco princípios e sete desperdícios gera uma estratégia de melhoria de 

processos que foca no que acrescenta valor ao cliente do processo. No capítulo 2 desta 

dissertação são apresentados exemplos dos desperdícios no contexto administrativo. 

De um lado, o Lean Office não se propõe explicitamente potencializar os resultados 

de melhoria dos processos com aplicação de recursos de tecnologia da informação, 

concentrando-se em promover as melhorias sem a necessidade de investimentos em 

tecnologia. Desta forma, entende-se que o método, embora atinja seu objetivo fundamental, 

pode ter seus resultados potencializados por benefícios que a tecnologia pode oferecer. É 

válido ressaltar que embora o Lean não priorize investimentos em tecnologia, este não se opõe 

a aplica-las no contexto de melhoria de processos. 

De outro lado, aborda-se o BPM como um conjunto de disciplinas para gestão 

organizacional em uma estratégia de operação por processos que possibilita a descoberta, 

modelagem, execução, documentação, mensuração, controle e melhoria dos processos 

organizacionais. Integram-se neste conceito recursos computacionais conhecidos como 

Business Process Management Suite (BPMS), que traduzem um completo conjunto de 

ferramentas tecnológicas da abordagem BPM. Embora o BPM seja uma abordagem 

estruturada no conjunto de disciplinas citadas neste parágrafo com forte ligação com 
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características das tecnologias da informação, suas disciplinas não se propõem a enxergar os 

processos do ponto de vista de quem consome um determinado serviço, tampouco, utiliza-se 

das técnicas explícitas para gerar processos enxutos, sem desperdícios e com níveis adequados 

de valor ao principal stakeholder – o cliente. 

Desta forma, entende-se que, apesar das abordagens poderem ser implementadas de 

forma independente (Lean e BPM), suas qualidades e restrições criam um ambiente favorável 

ao desenvolvimento de uma arquitetura híbrida que fortaleça ambas as abordagens. Logo, a 

principal questão que esta pesquisa deve responder é:  

 

Como os princípios, técnicas e ferramentas da abordagem Lean para processos de serviço 

podem ser integrados à abordagem BPM de modo que se potencializem mutuamente em um 

ambiente organizacional com foco em melhoria de processos? 

 

Destaca-se ainda que o contexto de aplicação de estratégias Lean pode ser ampliado 

para outras áreas da organização como desenvolvimento de produtos e manufatura, no 

entanto, o escopo desta dissertação está centrado na integração do Lean com BPM visando a 

melhoria de processos administrativos ou de serviço. 

 

1.3 – OBJETIVO GERAL 

Propor uma arquitetura de melhoria de processos de serviços que promova a busca 

pela melhoria contínua preconizada na abordagem Lean de maneira integrada aos domínios de 

gerenciamento e tecnologias da informação para processos preconizados pelo BPM 
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1.4 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 A consecução dos objetivos específicos I, II e III, leva à consecução do objetivo 

geral deste trabalho, sendo eles: 

I. avaliar conceitos, técnicas, ferramentas e metodologia das abordagens de melhoria de 

processos Lean Office e BPM; 

II. propor arquitetura integrada com Lean Office e BPM; 

III. apresentar cenário de aplicação integrada, reflexões e possíveis restrições do modelo 

proposto; 

 

1.5 – JUSTIFICATIVA 

As teorias para gerenciamento e melhoria de processos são fonte de inspiração para 

centenas de pesquisadores e profissionais de todo o mundo. Diante de uma pesquisa 

exploratória no Portal Capes correlacionada às palavras chave deste trabalho, foi possível 

constatar que a grande parte das produções acadêmicas disponíveis está associada a 

contribuições isoladas das abordagens de melhoria de processos Lean Office e BPM. Em um 

lado e, por razões relacionadas à relevância e ao ciclo de vida, observa-se que as contribuições 

que versam sobre a abordagem Lean e suas derivadas representam maior parcela dos 

resultados. No entanto, evidenciando-se menor quantidade de exemplares recentes. Nota-se 

ainda que a maior parte destas contribuições origina-se dos berços acadêmicos das 

engenharias e administração. De outro lado e não menos importante, a significativa 

quantidade de contribuições obtidas sobre a abordagem BPM representam uma visão 

contemporânea associada à terceira onda das teorias de gerenciamento de processos. 
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Constatou-se na pesquisa que as contribuições emergem aderentes a um contexto tecnológico 

associado ao conhecimento acadêmico da computação, sistemas de informação e programas 

correlatos. Destaca-se ainda que estas observações foram realizadas apenas no Portal Capes, 

este por sua vez, embora seja representativo em qualidade e quantidade, não representa todo 

universo de portais de trabalhos científicos, de tal forma que, as observações realizadas 

podem não ser condizentes com outros meios de publicação e indexação correlatos no meio 

científico. 

Embora as contribuições isoladas sejam perceptíveis tanto em relevância quanto em 

quantidade, não se constatou esforços quantitativamente equivalentes para avaliar a conceitos 

e possíveis resultados decorrentes dada integração dos métodos Lean Office e BPM. Desta 

forma, justifica-se o desenvolvimento deste estudo a fim de promover ampliação do 

conhecimento técnico e científico nos métodos de melhoria de processos visando elevar a 

produtividade das organizações. Associado a este conceito, busca-se integrar conceitos, 

técnicas e ferramentas que permita a experimentação conceitual e prática da possível 

convergência das abordagens Lean Office e BPM em um framework híbrido para melhoria de 

processos de escritório. 

  



25 

 

 

 

1.6 – RECURSOS E MÉTODOS 

 No desenvolvimento deste trabalho foram utilizados os recursos e métodos conforme 

seguem no Quadro 1.  

Quadro 1 - Recursos e Métodos do Trabalho 

Objetivo Específico Recursos Métodos 

I. Avaliar conceitos, 

técnicas e ferramentas 

das abordagens Lean 

Office e BPM; 

Livros, Revistas, 

Visitas Técnicas, 

Consulta a 

especialistas e Artigos 

indexados pela Capes. 

 Pesquisa Exploratória 

 Discussões com especialistas em 

Lean e BPM 

 Visitas técnicas a empresas com 

experiências de melhoria de 

processos 

II. Propor modelo de 

aplicação integrada com 

Lean Office e BPM; 

Livros, Revistas, 

Visitas Técnicas, 

Consulta a 

especialistas e Artigos 

indexados pela Capes. 

 Desenvolvimento de Modelo 

Conceitual 

III. Apresentar cenário 

de aplicação, reflexões e 

restrições; 

Livros, Revistas, 

Visitas Técnicas, 

Consulta a 

especialistas e Artigos 

indexados pela Capes. 

 Desenvolvimento conceitual 
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1.7 – DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 

 Sabe-se que as teorias de gestão da qualidade e de gestão de processos são 

complementares dentro de um contexto de sistemas produtivos, sendo em muitos casos 

consideradas como uma única disciplina de melhoria de desempenho organizacional. Aliado a 

este conceito, observa-se na linha do tempo da evolução dos sistemas de qualidade uma série 

de métodos e abordagens para melhoria dos processos. 

 Adicionalmente, sabe-se que a literatura possui um rico acervo de documentação 

referente a outras abordagens de melhoria e otimização de processos. Contudo, não se 

objetiva comparar este estudo ou introduzir aspectos de outras abordagens que não sejam 

especificamente Lean Office e BPM. 

 Embora as abordagens Lean Office e BPM possam ser aplicadas de maneira isolada 

no ambiente corporativo e conforme é ilustrado no quadrante superior direito da Figura 1, o 

escopo desta pesquisa trata da integração das duas abordagens em uma estratégia convergente 

de conceitos, técnicas e ferramentas a fim de se propor uma arquitetura híbrida de melhoria de 

processos que promova a melhoria dos processos sustentados pelos princípios do Lean e, 

paralelamente, a utilização dos domínios gerenciais e tecnológicos característicos do BPM.  

Figura 1 – Posicionamento do Trabalho 
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 A resposta da pergunta da pesquisa deste trabalho passa por uma minuciosa revisão 

bibliográfica que deve sustentar a proposição de um modelo conceitual associado a um 

processo de sua aplicação, culminando na análise dos resultados e considerações finais. 

 

1.8 – ESTRUTURA DO TRABALHO 

 O primeiro capítulo apresenta a fase introdutória do trabalho com detalhamento do 

problema de pesquisa deste trabalho, justificativa, objetivo geral e específicos, além dos 

recursos e métodos utilizados. 

 O segundo capítulo apresenta a fundamentação teórica deste trabalho percorrendo a 

estrutura fundamental para proposição do modelo proposto nos objetivos. São abordados os 

principais conceitos sobre processos em uma visão administrativa, o Lean em uma abordagem 

de gestão de melhoria de processos e o BPM como uma abordagem contemporânea que 

agrupa um conjunto de disciplinas para transformação de processos.  

 No terceiro capítulo é apresentando a principal entrega deste trabalho: O modelo de 

melhoria de processos de serviços baseado em Lean e BPM. Além da Figura esquemática do 

modelo completo, o capítulo apresenta seu detalhamento em nível de objetos e metodologia 

de implantação do modelo proposto. 

 As considerações finais do trabalho são apresentadas no quarto capítulo, , 

congregando informações referentes ao alcance dos objetivos, limitações, propostas e 

sugestões de trabalho futuro referente ao estudo apresentado. 

 No quinto e sexto capítulos são apresentados, respectivamente, os Apêndices e 

Anexos do trabalho. Como parte integrante do apêndice, inseriu-se contatos realizados por e-

mail com profissionais de referência na área de melhoria de processos a fim de compreender 
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outras opiniões acerca do objetivo deste trabalho. Por fim, apresenta-se como anexo um guia 

rápido elaborado e mantido pela empresa BizAgi para modelagem de fluxos de trabalho 

utilizando-se a notação BPMN. 
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2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 Este capítulo apresenta os principais conceitos fundamentais sobre os temas 

Processos, Lean Thinking e BPM. É dada ênfase na elucidação teórica das abordagens com 

uma reflexão sobre a importância dos processos para ampliação da produtividade das 

organizações. A estrutura da fundamentação teórica pode ser observada na Figura 2. 

Figura 2 - Estrutura da Base Teórica 

 

 

2.1 – PROCESSOS 

Nesta seção apresenta-se os conceitos que envolvem o termo Processos. São 

abordados conceitos técnicos juntamente com sua evolução histórica sob a perspectiva de 

vários autores com relevante contribuição no tema.  

 

2.1.1 – CONTEXTO HISTÓRICO 

 O termo processo foi descrito pela primeira vez em 1776, quando Adam Smith 

publicou seus conceitos sobre o trabalho e a forma como era realizada numa perspectiva de 

atividades sequenciadas ou paralelizadas utilizando-se da observação da fabricação de pinos 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

PROCESSOS LEAN THINKING BPM 
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em uma indústria (WIKIPEDIA, 2014). Atualmente, existem muitas definições de processos 

de negócio disponíveis na literatura. Há abordagens que tratam conceitos tradicionais 

relacionados aos fluxos e sequenciamento de atividades, bem como os recursos humanos e 

tecnológicos que compõem o fluxo de valor. Contribuições contemporâneas apontam para 

definições associadas a novos termos e conceitos da sociedade da informação e do 

conhecimento, mediante crescente aplicação dos recursos das tecnologias da informação.  

 É neste contexto que as empresas alocam esforços para aprimorarem seu modelo de 

gestão de modo que se estabeleça a integração de seus processos, tecnologias e recursos 

humanos. Como pode ser observado na Figura 3, a história da gestão da qualidade está 

dividida em 03 grandes ondas que posicionam no tempo vários conceitos, técnicas e 

ferramentas criadas para melhoria dos processos nas organizações. 

Figura 3 - As 3 ondas da Gestão da Qualidade 

 

 1ª Onda: a primeira onda teve seu início no ano de 1920 e concentrava seus 

conceitos nas teorias de administração sustentadas pelo Engenheiro mecânico 

Frederick Taylor. Segundo a ABPMP (2013), naquela época, os processos eram 

implícitos nas práticas de trabalho e não havia ainda recursos de automatização. Na 
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década de 1950, após a Segunda Guerra Mundial, os processos foram beneficiados 

por estudos científicos realizados pelo Estatístico William Edwards Deming e pelo 

Engenheiro Eletricista Joseph Juran. Ambos apresentaram aos japoneses técnicas de 

gerenciamento da qualidade em uma perspectiva de medições estatísticas como meio 

de melhorar as práticas de trabalho e qualidade. (ABPMP, 2013). Ressalta-se ainda 

que embora o Lean tenha sido originado na primeira onda, seus conceitos e técnicas 

perpassam as ondas e estão presentes em todas as 3, sendo que na segunda onda 

observou-se sua consolidação e amplificação das aplicações nas organizações. 

 

 2ª Onda: já na segunda onda, os conceitos da época estavam concentrados 

nas atividades de reengenharia de processos propostas pelos Engenheiros Michael 

Hammer e James Champy. Os processos eram manualmente redesenhados e já 

associados com os pouco flexíveis Enterprise Resource Planning (ERP). 

Historicamente, as soluções ERP tinham toda a flexibilidade do concreto mole antes 

de serem instalados e toda a rigidez do concreto duro após sua implementação. 

Mesmo com a adição no ERP de fluxos de trabalho centrados em documentos, tais 

sistemas somente desempenhavam papéis discretos como participantes nos 

processos, raramente forneciam controle de gerenciamento dos processos.  

 

(ABPMP, 2013,p.327,). 

 

 3ª Onda: na terceira onda, adicionado das experiências obtidas nas ondas 

anteriores, os processos ganharam flexibilidade dando atenção às necessidades do 

negócio. Foi nesta onda que os recursos da tecnologia da informação foram 

empregados de forma assertiva no sentido de gerar valor às necessidades de negócio. 

Surge, então, o conceito de BPM, defendido  pelo especialista em tecnologia Peter 

Fingar em seu livro Business Process Management – The Third Wave.  No mundo 

BPM, a capacidade de mudar é mais valorizada do que a capacidade de criar pela 

primeira vez. Embora este conceito tenha sido apresentado por Peter Fingar em uma 
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publicação sobre BPM, constata-se que os conceitos não divergem dos conceitos do 

Lean e criam uma oportunidade de agregação mutua de valor. 

Feedback de resultados, agilidade e adaptabilidade são as palavras-chave da terceira 

onda. É por   meio  do gerenciamento  de processos de negócio   que  processos 

ponta a ponta podem ser monitorados, melhorados continuamente e  otimizados.  

 

(ABPMP CBOK V3, 2013, p.328). 

2.1.2 – CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 De acordo com Graham e Lebaron (1994), todo trabalho importante realizado nas 

empresas faz parte de algum processo. Não existe um produto ou serviço oferecido por uma 

empresa, sem que antes este tenha sido gerado por um conjunto de atividades que, a partir de 

insumos iniciais (inputs), gere uma determinada saída (outputs). 

 Para que seja produzido um sofisticado chip de computador ou para que seja 

realizado um simples check in no hotel da preferência do cliente, há um determinado processo 

que foi seguido até que se atingisse o objetivo proposto. É neste contexto que se aborda os 

processos organizacionais ou processos de negócio, sua importância para competitividade das 

empresas e a necessidade de seu contínuo aperfeiçoamento como estratégia de excelência 

operacional. 

 Várias definições são conhecidas na literatura de processos. Destaca-se no Quadro 2 

algumas definições de processos em um escopo de serviços. Outras definições e outros 

autores são conhecidos na literatura, porém, em um escopo de desenvolvimento de produtos 

ou de manufatura. 

Quadro 2 – Definições de Processos 

Autor Definição 

Hammer e Champy “Um conjunto de atividades que juntas produzem um resultado de 
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(1994) valor para um consumidor. Para estes autores, processos são os que 

as companhias fazem”. 

Davenport 

(1993, 2000) 

“É uma específica ordenação de atividades de trabalho através do 

tempo e do espaço, com um início, um fim e um conjunto claramente 

definidos de entradas e saídas: uma estrutura para a ação”. 

Galloway  

(1994) 

“É uma sequência de passos, tarefas ou atividades que convertem 

entradas em saídas. Um processo de trabalho adiciona valor às 

entradas recebidas gerando algo novo”. 

ISO 9001 

 (2008) 

“É um conjunto de atividades inter-relacionadas, definidas, 

repetitivas e mensuráveis que agregam valor ao transformar entradas 

em saídas”. 

ABPMP  

(2013) 

“Processo é uma agregação de atividades e comportamentos 

executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais 

resultados”. 

 

De acordo com Galloway (1994), conforme apresenta-se na Figura 4, os processos 

possuem uma composição em três partes, tendo em sua parte central composta por tarefas ou 

atividades dispostas em uma condição nata de repetibilidade, com objetivo de geração de 

saídas ou entregáveis para um cliente. 

Figura 4 - Processo: entradas, processamento e saídas 
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Fonte: adaptado de Galloway (1994) 

 Conforme apresentado na Figura 4, Galloway (1994) conceitua as partes de um 

processo da seguinte forma: 

 entrada: é a parte da estrutura do processo correspondente aos recursos 

necessários à execução das atividades da fase de processamento como: 

materiais, equipamentos, informação, pessoas, entre outros; 

 processamento: é parte que agrupa a sequência de passos, atividades ou 

tarefas que convertem os elementos recebidos na fase de entrada em uma 

saída para um determinado cliente, seja este interno ou externo; 

 saída: é a parte das entregas em que os resultados da fase de 

processamento são percebidos mediante um produto ou serviço fornecido 

a um cliente específico.  

 Segundo a ABPMP (2013), os processos são compostos de cinco elementos 

principais dispostos de forma hierárquica. É importante ressaltar que a divisão dos processos 

em três partes fundamentais propostas por Galloway (1994) e a composição elementar 

apresentada pela ABPMP (2013) são convergentes e possibilitam a compreensão da 

estruturação do conceito de processo. Embora se saiba que os processos possuam entradas, 

ENTRADA 

 

• Documentos 

 

• Reserva 

PROCESSAMENTO 

 

• Efetuar Recebimento 

 

• Emitir  Documento Fiscal 

 

• Liberar Quarto 

SAÍDA 

 

• Nota Fiscal 

 

• Quarto Liberado 

 

• Chave do Quarto 
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processamento e saídas, a execução desses processos dentro das organizações ocorre em 

visões que vão desde uma perspectiva macro, chegando ao nível de detalhamento de tarefas. 

 Mediante a definição composição proposta pela ABPMP (2013) e Galloway (1994), 

os elementos dos processos são definidos como: 

a) macroprocesso: é uma visão ampla do fluxo de operação da instituição que 

geralmente envolve mais de uma função da organização, e cuja operação tem impacto 

significativo nas demais funções da organização;  

b) processo: é um grupo de atividades organizadas de forma sequencial que, com base 

em uma entrada, recebe um valor específico e gera uma saída para um cliente;  

c) subprocesso: é uma estrutura de organização de divisão dos macroprocesso com 

objetivos específicos, organizado seguindo linhas funcionais. Os subprocessos 

recebem entradas e geram suas saídas em um único departamento. 

d) atividade: são operações ou conjunto de operações, que ocorrem dentro de um 

processo ou subprocesso, geralmente desempenhadas por uma unidade organizacional 

e destinada a produzir um resultado específico. 

e) tarefa: é um nível detalhado da atividade com conjunto de trabalhos a serem 

executados, envolvendo rotinas e prazos determinados. 

 Seguindo a definição de elementos apresentada pela ABPMP é possível observar 

diferentes elementos e características presentes nos processos. Na Figura 5, observa-se 

exemplo de cada uma das estruturas citadas. 

Figura 5 – Exemplo de processo por elemento 
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 Observa-se na Figura 6, um exemplo com a disposição estrutural do conceito do 

nível macro processo até o nível de tarefa. 

Figura 6 – Exemplo de estrutura Nível Macroprocesso até Nível Tarefa 

 

 De acordo com Gonçalves (2000), há diferentes tipos de processos nas organizações. 

Exemplifica-se este conceito pela constatação de que uma empresa possuiu processos que tem 

como saída a mudança de um estado, como é o exemplo de processos que possuem 

essencialmente um fluxo de informação. Há também os processos que tem como saída um 

•Conquistar Mercado 1 - Macroprocesso 

•Realizar Venda 2 - Processo 

•Atender Cliente 3 - Subprocesso 

•Emitir Nota Fiscal 4 - Atividade 

•Validar dados do cliente 5 - Tarefa 
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produto tangível, como é o exemplo de um processo de manufatura de uma determinada peça. 

Outro exemplo de tipos de processos são os que estão associados com a gestão estratégica da 

organização, a exemplo do processo de gestão de indicadores operacionais.  

 Neste contexto, é uma boa prática categorizar os processos de produção dos bens e 

serviços oferecidos dos demais processos que ocorrem na empresa. 

 Gonçalves (2000) classifica os processos corporativos em três categorias:  

 processos de Negócio: são aqueles que caracterizam a atuação da empresa e que são 

apoiados por outros processos internos, resultando no produto ou serviço que é 

recebido por um cliente externo; 

 processos de Apoio: também conhecidos como processos organizacionais ou de 

integração organizacional, esta categoria se desenvolve de forma centralizada na 

empresa e promove o funcionamento coordenado dos vários subsistemas da 

organização em busca de seu desempenho geral, garantindo o apoio adequado aos 

processos de negócio; 

 processos de Gerenciamento: são aqueles relacionados aos gerentes e nas suas relações 

com os resultados da empresa. Incluem as ações de medição, acompanhamento e 

correção da direção da organização a fim de promover o bom desempenho em geral. 

 A classificação geral dos processos empresariais está disposta dentro de um fluxo de 

valor que representa o negócio da empresa. Em outras palavras, independentemente da 

categoria do processo, todos são subsistemas que convergem entradas, atividades e saídas 

direcionadas para que a empresa entregue o que se propõe. 
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2.1.3 – GESTÃO DE PROCESSOS  E GESTÃO POR PROCESSOS 

 a) GESTÃO DE PROCESOS 

 Muito comum nas organizações, a visão vertical de uma empresa apresenta uma 

estrutura baseada em departamentos em que as atividades são geralmente agrupadas em uma 

mesma unidade funcional.  

 Com a evolução da visão de processos, pode-se perceber que este tipo de estrutura 

tende a propiciar uma visão distorcida da organização, ou ainda, uma visão com desvio de 

valor no propósito principal para qual ela existe. Nesta estrutura, a organização tem 

dificuldades para fazer com que os clientes percebam valor em suas entregas, pois, embora a 

unidade funcional possa executar toda ou parte de um processo, sabe-se que este faz parte de 

um contexto maior que não deve ser tratado como fragmentos na geração das entregas.  

 Conforme se apresenta na Figura 7, esta estrutura também conhecida como “Gestão 

de Silos Verticais” (Champy, 1994). 

Figura 7 - Perspectiva departamental de operação 

 

Fonte: Champy (1994). 
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 Neste caso, o fluxo de trabalho, com frequência, passa de um departamento para 

outro, cada um com suas próprias metas e medidas. Estas transferências causam inúmeros 

problemas, tais como:  

 morosidade para conclusão dos trabalhos; 

 erros de comunicação com baixo senso de responsabilidade para solução; 

 regras e conceitos departamentais não convergentes a entrega final do processo; 

 Aumento dos resultados locais em detrimento do resultado global. 

 

b) GESTÃO POR PROCESSOS 

 O termo gestão por processos está diretamente associado com o termo foco no 

cliente. A organização orientada por processos é uma organização estruturada, organizada, 

mensurada e gerenciada em torno de seus processos de negócio. Em vez de comando e 

controle, gerentes de processos capacitam, orientam, defendem e apoiam gestores funcionais e 

equipes que realmente executam o processo (ABPMP 2013). 

 Desta forma, é coerente pensar que para que uma organização seja operada por 

processos é imprescindível saber quais as expectativas dos clientes para com a organização. 

Esse conceito promove a entrega de valor aos clientes com menor dependência de aspectos 

funcionais ligados à estrutura departamental de operação, pois, conforme se observa na Figura 

8, prioriza-se o processo e as atividades necessárias para sua conclusão. 

Figura 8 – Perspectiva de operação orientada por processos 
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Fonte: Champy (1995) 

 Conforme Champy (1995), as organizações necessitam ampliar sua flexibilidade, 

sem perda de foco, para adaptarem- se aos fatores ambientais ou que exigem altos níveis de 

controle, como por exemplo, produtos regulados normas técnicas. Para que seja possível uma 

estruturação adequada, é preciso identificar os processos fim, ou seja, aqueles ligados 

diretamente à principal atividade do negócio e que fazem o cliente perceber valor na entrega. 

 De acordo com a ABPMP (2013), há ocorrência de organizações com estruturas 

híbridas de operação que incluem uma dimensão de processo combinada com uma dimensão 

funcional, de produto. 

 

2.1.4 – DIFERENÇAS ENTRE GESTÃO DE PROCESSOS E GESTÃO POR 

PROCESSOS 

 De acordo com Paim (2009), o histórico e definições sobre processos são longos e 

possuem maior incidência de publicações entre 1992 e 1998. Um ponto importante a ser 

destacado entre as duas abordagens de gestão é a mudança de atitude que a organização tem 

em relação ao consumidor. De um lado, na estrutura funcional, há tendência de tratar 

Organização

Departamentos

                           A              B      C      D

Processos

1

2

ENTRADAS SAÍDAS

Fluxo de Agregação de Valor
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reclamações do cliente como um problema apenas. De outro lado, estando o cliente como 

ponto mais importante nas entregas, as organizações orientadas por processo tratam estes 

casos como oportunidades de melhorias e evolução de seus produtos e/ou serviços. Conforme 

pode ser observado no Quadro 3, o cliente é o stakeholder principal de uma operação por 

processos. 

Quadro 3 – Gestão de processos vs. Gestão por processos 

Gestão de Processos (Funcional) Gestão por Processos 

Foco na estrutura organizacional. Foco nas entregas para o cliente. 

Melhoria de processos focada no 

departamento ou na parte do fluxo de 

valor do processo. 

Melhoria de processo focada no fluxo de valor 

completo ponta a ponta até no cliente. 

Presença de barreiras interdepartamentais 

que dificultam o fluxo da informação. 

Foco no resultado mediante integração dos 

esforços para execução e melhoria dos processos. 

As pessoas enxergam somente o que está 

na sua frente, buscando resolução de 

problemas locais. 

As pessoas enxergam o todo e se comprometem 

com a entrega final ao cliente. 

Fonte: adaptado Gonçalves (2000) 

 Em uma organização orientada por processos, há real percepção de valor na 

orientação por processos e o desempenho dos gestores de processos é medido de acordo com 

os resultados organizacionais. O modelo de trabalho da organização exige visão e atuação 

além de sua própria “caixa”, com as áreas se inter-relacionando com objetivo comum de 

entregar o bem ou serviço pretendido (GONÇALVES, 2000).  
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 Sendo assim, para que uma gestão por processos seja bem sucedida, é necessário que 

as áreas se enxerguem de forma integral com mútua dependência para concluir o objetivo 

maior de entregar um bem ou serviço com a qualidade esperada. Adicionalmente, deve-se 

avaliar o desempenho do processo continuamente a fim de que os colaboradores sejam 

avaliados pelos resultados do sucesso do processo (GONÇALVES, 2000). 

Conforme apresentado na Figura 9, é possível evidenciar vários tipos de estruturas 

organizacionais em uma visão linear que vai de “gestão de processos/departamento” até 

“gestão por processos”, passando por níveis intermediários de maturidade na gestão 

organizacional e finalizando com o “tombamento”, sendo este um termo comumente utilizado 

pelo mercado para representar a operação horizontal da organização. É comum observar 

empresas alocando esforços no mapeamento dos seus processos, porém, sem resultados 

efetivos além de fluxos estáticos. Na prática, estas se enquadram em um modelo de gestão 

ainda departamental com os processos em segundo plano. 

Figura 9 – Visão de Estruturas Organizacionais no âmbito dos Processos 

 

Fonte: Paim; Cardoso; Caulliraux; Clemente (2009) 
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Evoluir para gestão por processo enseja foco em resultados e esforços sistemáticos e 

resultados a médio e longo prazo. 

Pensar processo é imaginar você vai ter um dono de um processo que está olhando a 

trajetória do início ao fim, e não partes. O dono do processo vê o conjunto inteiro 

como se fosse um trem de uma linha férrea que vai recebendo em cada estação 

insumos para fazer sua trajetória. 

Fonseca – (Congresso HSM Inspiring Ideas, 2011) 

 

2.1.5 – SÍNTESE DE PROCESSOS 

 Tradicionalmente, os processos essenciais são retalhados em segmentos, conforme o 

fluxo passa pelas unidades verticais, e o gerente de cada unidade vertical se responsabiliza 

pelo desempenho do processo apenas enquanto ele estiver dentro de seus domínios 

(GONÇALVES, 2000). Conclui-se, portanto, que os processos podem decidir ,ou não, pelo 

sucesso de uma organização. Tal constatação também foi observada por Gonçalves (2000) 

onde o autor cita que o futuro vai pertencer às empresas que conseguirem explorar o potencial 

da centralização das prioridades, as ações e os recursos nos seus processos. Por fim, observa-

se que a gestão por processos possui um papel fundamental de agregação de valor ao processo 

geração de valor ao cliente, pois, prioriza a entrega final e não os aspectos departamentais da 

organização.  

 A falta de compreensão sobre o conceito de processo e a aplicação apenas pontual 

desse conceito na gestão das organizações pode explicar parte da limitação das empresas na 

obtenção de resultados perenes. É necessário que o entendimento do funcionamento das 

organizações seja amplificado para que se potencializem as abordagens de melhoria de 

processos. Como pode ser observado nos próximos capítulos, os conceitos do LEAN e do 

BPM são apresentados e mesmo que ambas abordagens possuam conceitos e técnicas 
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particulares de aplicação, faz necessário que o conceito de processo seja bem definido e 

posicionado dentro da operação da organização ou os projetos de melhoria de processos. A 

definição e o conhecimento claro sobre o tema processos precede qualquer esforço de 

melhoria de organizacional. 

 

2.2 – LEAN THINKING – A MENTALIDADE ENXUTA 

 Nesta seção, apresenta-se os principais fatos da história e os conceitos que envolvem 

a abordagem Lean, desde seu nascimento em processos de manufatura até sua aplicação para 

fluxos administrativos. É apresentado as principais ferramentas aplicadas no âmbito da 

abordagem, além de adaptações aplicadas a outras áreas do conhecimento baseadas na 

abordagem enxuta. 

 

2.2.1 – CONTEXTO HISTÓRICO 

 Durante a Segunda Guerra Mundial ocorrida entre os anos de 1939 e 1945, o Japão 

teve sua situação econômica fortemente abalada pelas consequências da Guerra. Naquele 

período, houve uma intensa escassez de recursos que limitou o acesso ao crédito para 

operações financiamento as empresas japonesas. Nesta situação desfavorável, a Toyota foi 

capaz de criar um sistema de produção que promovia redução de custos de produção e, 

consequentemente, aumentava sua capacidade de se manter naquele mercado desfavorável. A 

empresa japonesa começou a fabricar sistemas multiuso em suas máquinas e treinou seus 

funcionários em métodos de redução de tempo. Ao mesmo tempo, a Toyota percebeu que 

investir em pessoas é mais importante do que investir em máquinas e estabeleceu a prática de 

contínuo treinamento de funcionários em toda a organização. Isso ampliou motivação todos 
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de tal forma que gerava um ambiente aberto para o processo de melhoria organizacional 

(WOMACK; JONES, 2004). 

 Desta forma, a empresa conseguiu operar com ciclos de produção curtos que 

atendiam a demanda atual do mercado, ao invés de gerar grandes estoques de produção. O 

desenvolvimento da empresa se deu como um sistema perseguia profundamente a eliminação 

de desperdícios de produção, a variabilidade da produção e a inflexibilidade dos processos 

(WOMACK; JONES, 2004). Com o tempo, todos esses elementos foram consolidados em 

uma nova abordagem para as operações que formou a base do Sistema Lean conhecidos até 

hoje como o Sistema Toyota de Produção.  

 Dado aos bons resultados obtidos com o Lean associado a uma tendência mundial de 

economia da informação, registra-se novas aplicações do Lean ou ainda aplicações derivadas 

que versam sobre várias áreas do conhecimento. Observa-se na literatura aplicações do Lean 

em contextos de inovação, gerenciamento de projetos, modelos de negócio, startups, dentre 

outros. 

 

2.2.2 – CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 Em um contexto de melhoria de processos, aborda-se o Lean Thinking  como forma 

de aprender a enxergar e eliminar desperdícios nos processos a fim de promover melhorias 

que resultem na realização de processos que estejam alinhados ao que o cliente entende como 

valor. A abordagem tem como alvo uma operação enxuta focada no cliente e possui conceitos, 

ferramentas e técnicas próprias para promover a redução dos desperdícios de um processo. 

 Como já apresentado na seção anterior, à abordagem Lean foi idealizada por Taiichi 

Ohno em meio a processos fabris do setor de manufatura automobilística nas dependências da 
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Toyota, no Japão, consolidando-se logo após a segunda guerra mundial (WOMACK; JONES, 

2004). Mais do que um sistema de produção de veículos baseada na eliminação dos 

desperdícios, a Toyota e seu modelo de produção Lean tiveram um importante papel no 

processo de reconstrução pós-guerra japonês. Ohno (1997) entendia que era impossível 

desenvolver um sistema enxuto sem a identificação/mitigação dos desperdícios existentes no 

processo. Conforme mostra a Figura 10, estes desperdícios foram categorizados em sete tipos. 

 

Figura 10 – Os Sete Desperdícios 

 

Fonte: adaptado Womack e Jones (2004) 

 O Sistema Toyota de Produção (STP) foi apresentado ao mundo em 1990 nas 

páginas de um dos best sellers da literatura especializada: A Máquina que Mudou o Mundo. 

Nesta obra, Womack, Jones e Ross (2004) apresentam de forma detalhada uma maneira 

diferente de produzir automóveis a partir de um modelo enxuto operado com baixos níveis de 

estoque, valorização da opinião e sugestão dos operários e paradas de produção específicas 

para assegurar qualidade do produto.  

 Em uma visão ampliada, Womack e Jones (2004) apresentam o Pensamento Enxuto 

como uma valorosa forma de promover eliminação desperdícios, traduzindo os princípios de 

Ohno nos conceitos mostrados na Figura 11. 

Figura 11 – Os cinco princípios do Pensamento Enxuto 
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Fonte: Adaptado Womack e Jones (2004) 

 Neste contexto, os cinco princípios definidos no Quadro 4 são considerados o norte 

verdadeiro do pensamento dirigido à produção enxuta e alicerçam os demais conceitos, 

técnicas e ferramentas do Lean Thinking. 

Quadro 4 – Os cinco princípios da abordagem Lean 

Princípio Definição 

Valor 
É o que realmente importa ao cliente. O que de fato 

agrega valor e que o cliente está disposto a pagar. 

Fluxo de Valor 
São as atividades e fases que compõem o ciclo de 

vida de um processo produtivo. 

Fluxo Contínuo 
É o compromisso com a fluidez, gerando mínimas 

esperas de modo que o processo flua. 

Produção Puxada 
É prática da produção no tempo certo refletindo na 

necessidade do fluxo ou do cliente. 

Perfeição 
É a melhoria continua visando à eliminação dos erros 

no processo ou produto. 

Fonte: adaptado Womack; Jones (2004) 

Os Cinco 
Princípios 

1-Valor 

2-Fluxo de 
Valor 

3-Fluxo 
Contínuo 

4-Produção 
Puxada 

5-Perfeição 
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 De maneira complementar, ressalta-se o conceito de Liker (2004), onde aborda-se 

que o caminho para obtenção de bons resultados com o Lean não está no tratamento dos 

elementos de modo individualizado, mas sim, na integração de todos os elementos como um 

sistema que deve ser praticado todos os dias da empresa. 

 

2.2.3 – O FLUXO DE VALOR 

 Segundo Womack e Jones (2003), o Mapeamento de Fluxo de Valor (MFV) é 

utilizado para identificar e analisar os problemas e causas do fluxo. Em um ambiente 

administrativo, as entradas e saídas são definidas como fluxos de informação que promovem 

as pessoas a enxergar as dificuldades e desperdícios do processo. De acordo com Rother e 

Shook (1998), um fluxo de valor representa toda ação, agregando valor ou não, necessária 

para gerar um produto ou serviços por meio de fluxos fundamentais. Para Womack e Jones 

(2003), o fluxo de valor é um conjunto de atividades realizadas para se levar um produto ou 

serviço até o cliente e deve ser tratada com um dos principais insumos para implantação da 

mentalidade enxuta nas organizações.  

 A ferramenta é executada em três etapas distintas e complementares, sendo que na 

primeira há o mapeamento do estado atual do fluxo de valor, ou seja, como se encontra o 

fluxo em execução. A partir desta fase, é realizado o mapeamento do estado futuro, sendo esta 

uma nova forma de realizar o fluxo visando à redução dos tempos de ciclo e eliminação de 

desperdícios do fluxo. Por fim estabelece-se um plano de melhorias para busca do estado 

futuro desenhado na fase anterior (Rother; Shook, 1998). A Figura 12 apresenta uma visão do 

MFV. 

Figura 12 – Exemplo de Mapeamento do Fluxo de Valor 
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Fonte: Rother e Shook (1998) 

 De acordo com Roher e Shook (1998), quando enxerga-se o fluxo de valor da 

organização no MFV, é possível perceber com maior clareza a visão de cliente, sequência de 

atividades, estoques, dados, cadeia de fornecedores, materiais e tempos de ciclo. 

 Destaca-se ainda que para Rother e Shook (1998), os mapas de fluxo de valor são 

modelados para famílias de produtos distintas, no sentido de que uma família de produtos 

compartilha características comuns e, portanto, podem ser mapeadas em um mesmo MFV.  

 De acordo com Lean Institute Brasil (2014), observa-se os seguintes benefícios na 

aplicação do MFV: 

a) Estabelecer uma linguagem comum e uma direção para os esforços de melhoria; 

b) Focar ações para resultados maiores e mais sustentáveis ; 

c) Compreender melhor a relação entre os fluxos de materiais e de informações; 

d) Criar as bases para um plano de implementação efetiva. 
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2.2.4 – A ABORDAGEM LEAN OFFICE 

 Baseado na versão Lean Manufacturing, a versão escritório vai ao encontro da 

necessidade de eliminação de desperdícios em processos administrativos e/ou serviços. 

Conceitualmente, Lean Office é um método que utiliza de ferramentas e técnicas 

fundamentadas no pensamento Lean com objetivo de promover a eliminação dos desperdícios 

nas tarefas administrativas em um determinado fluxo de valor (MARTINS, 2012). Uma 

expansão do Lean Manufacturing para outras áreas além da produção. 

 Dado que Ohno (1997) categorizou os sete desperdícios presentes na manufatura, 

pode-se também associá-los aos desperdícios existentes em ambientes administrativos ou de 

prestação de serviços. Conforme mostrado no Quadro 5, observam-se vários exemplos destes 

desperdícios. 

Quadro 5 – Os sete desperdícios em um contexto administrativo 

N Desperdício Exemplos 

1 Superprodução 
Documentos/informações em excesso; 

aquisição de materiais sem necessidade;  

2 Estoque 
Armazenamento de materiais/consumíveis; 

caixas de e-mails lotadas;  

3 Espera 
Pessoas esperando no telefone; atrasos para 

início de uma reunião. 

4 Processamento extra 
Coleta de dados sem necessidade; impressões 

de materiais sem necessidade;  

5 Defeito 
Impressões/cópias erradas; perda de 

arquivos/informações; 
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6 Movimentação 

Busca de materiais em locais distantes; buscas 

de arquivos na rede ou banco de dados; 

problemas de layout; 

7 Transporte 
Necessidade de múltiplas aprovações em um 

documento.  

Fonte: adaptado de Womack e Jones (2004) 

  A aplicação desses conceitos permite que o trabalho e as informações fluam 

na organização por meio da eliminação daquilo que não acrescenta valor ao cliente do 

processo . Deve-se considerar que na aplicação do método pode-se encontrar dificuldades no 

mapeamento de valor em comparação com o mesmo processo na manufatura. Tal situação se 

dá pelo fato de que o fluxo de valor constituir-se em um fluxo de informação e de 

conhecimento do processo da empresa ao invés de um fluxo de materiais em processos fabris 

(MCMANU, 2005). O fluxo do processo de manufatura é tangível, ou seja, pode de ser 

fisicamente visualizado. 

 Ainda que o método seja claro nos conceitos, ferramentas e técnicas, é válido 

ressaltar que se trata de uma mudança cultural iniciando pela alta administração com 

replicação aos demais níveis hierárquicos da empresa. 

 Outras formas de aplicação do Lean Office são conhecidas, dentre elas destaca-se a 

proposta de Tapping e Shuker (2003), que estrutura a aplicação do método em oito fases 

sequenciais, conforme apresentado na Figura 13. 

Figura 13 – Fase de aplicação do  Lean Office  
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Fonte: Tapping e Shuker (2003) 

 Ressalta-se, no entanto, que independentemente da forma de aplicação utilizada, a 

aplicação do Lean Office deve preceder uma fase de planejamento para identificação das 

variáveis, restrições e proposição do plano de implantação abordando estratégias e 

ferramentas adequadas ao cenário. 

 

2.2.5 – OUTRAS FERRAMENTAS DO LEAN  

 Promover um ambiente organizacional com escritório enxuto mediante a aplicação 

do das ferramentas do Lean para eliminação dos desperdícios pode seguir estratégias 

semelhantes do ambiente de manufatura. Entretanto, é valido ressaltar que o ambiente de 

manufatura possui um contexto onde constata-se maior facilidade na observação dos 

desperdícios. Tal observação se dá pelo fato de que as saídas dos processos em um ambiente 

administrativo são muitas vezes intangíveis ou ainda trata da mudança de um estado num 

determinado fluxo de informação. Embora haja publicações com métodos passo a passo para 

aplicação das ferramentas do Lean, é válido ressaltar que procedimentos do tipo “receita de 

bolo” podem correr alto risco de insucesso devido ao contexto, ambiente e restrições que cada 
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empresa e projeto trazem consigo. Neste sentido, cada cenário pode conter ferramentas 

diferentes também.  

 A seguir, apresenta-se as principais ferramentas do Lean aplicadas ao contexto 

administrativo. 

 5S: De acordo com Stephen (2004), esta ferramenta tem como objetivo fundamental 

promover a simplificação do ambiente de trabalho em cinco sensos, sendo elas: 

1. SEIRI: é o senso correspondente a separação do que é necessário e deve ser 

mantido do que é desnecessário e deve ser descartado; 

2. SEITON: é o senso correspondente a organização mediante a identificação e 

definição de local apropriado para manter aquilo que é necessário ao 

desenvolvimento das atividades; 

3. SEISO: é senso que promove a limpeza do ambiente para o bom 

funcionamento dos recursos presentes na organização; 

4. SEIKETSU: é o senso que promove a normalização do ambiente mediante o 

estabelecimento de regras e procedimentos para manter continuamente os 

sensos apresentados; 

5. SHITSUKE: é o senso correspondente a disciplina e é considerado o maior 

desafio na aplicação da ferramenta. Tem o objetivo principal de converter em 

rotina natural os sensos propostos na ferramenta. 

 

 Kaizen: De acordo com Paniago (2008) é praticamente impossível falar de Lean sem 

abordar o conceito de Kaizen. Etimologicamente falando o termo Kaizen significa 

melhoria contínua, ou seja, um dos princípios fundamentais da mentalidade enxuta, 

contudo, aborda-se como ferramenta a sua forma de aplicação para busca da melhoria 
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contínua. Em um contexto administrativo, os Kaizens Office acontecem mediante a 

formação de equipes de trabalho formadas por pessoas de vários níveis da 

organização. Na prática, são times multifuncionais que tem o objetivo avaliar o 

cenário atual e propor um cenário futuro melhorado mediante com aplicação de outras 

ferramentas e técnicas da abordagem. Ao término desta fase, o processo alvo de 

melhoria possui um fluxo de valor estabelecido, bem como mapas de fluxo atual, 

fluxo futuro e planos de ação de melhorias (WITTENBERG, 1994). 

 

 Células de trabalho: Conforme apresentado por Lareau (2008), as células de trabalho 

são resultado de uma reorganização das pessoas necessárias para realização de um 

determinado serviço de tal forma que estejam próximas uma das outras e com uma 

sequência lógica de atividades que favoreça o fluxo contínuo na realização do 

processo. A aplicação desta ferramenta constitui um cenário que se aproxima do 

método de gestão conhecido como Gerenciamento por Processos. 

 

 Gestão Visual: esta ferramenta, como o próprio nome diz, apresenta um modelo para 

melhoria do sistema de comunicação para alinhamento e atualização das informações 

importantes que envolvem o evento Kaizen. É altamente recomendável que os quadros 

de Gestão Visual sejam vivos, ou seja, com informações atualizadas que reflitam a 

dinamicidade do processo de melhoria. Deve ser afixado em locais estratégicos com a 

fim de socializar informações como: fluxo de valor, estado atual, estado futuro e plano 

de melhorias gerado no Kaizen Office (WITTENBERG, 1994). 

 

 FIFO: First in First Out. Esta ferramenta, segundo Womack & Jones (2003), define 

que todas as informações devem ser processadas mediante uma ordem de entrada no 
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fluxo de tal forma que a primeira a entrar seja processada com prioridade e seja 

também a primeira a concluir no processo. 

 

2.2.6 – SÍNTESE DO LEAN THINKING 

 Confirma-se, portanto, que a abordagem idealizada por Ohno possibilita 

organizações identificar/eliminar desperdícios nos processos. O método Lean Office é a 

materialização da abordagem para ambientes administrativos e mediante a aplicação de 

ferramentas e técnicas as organizações habilitam-se a enxergar desperdícios e promover 

mudanças com foco na melhoria contínua. 

 De uma forma mais ampla, o Lean é uma abordagem cultural que deve ser praticada 

sistematicamente para eliminação dos desperdícios. Ressalta-se que sua aplicação pode ser 

desenvolvida mediante iniciativas que gerem resultados de curto prazo. No entanto, por se 

tratar de uma abordagem profunda que está associada com princípios e valores fundamentais a 

maior percepção de valor na aplicação da abordagem pode ser obtida mediante projetos e 

programas de médio e longo prazo que mudem a visão da organização e aculturam e 

sustentam melhoria contínua. 

 

2.3 – BPM – BUSINES PROCESS MANAGEMENT 

 Nesta seção, apresenta-se os conceitos que envolvem a prática e a adoção do BPM ou 

Gerenciamento de Processos de Negócio. São apresentados fatos e conceitos que levaram a 

sua consolidação como abordagem para transformação de processos. Ao término desta seção, 

aborda-se riscos, restrições e fatores críticos de sucesso na adoção do BPM. 
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2.3.1 – CONTEXTO HISTÓRICO 

 De acordo com Niehaves e Plattfaut (2011), pode-se relacionar BPM a dois conceitos 

aplicados na história da gestão da qualidade: o Business Processs Reengineering (BPR) e a 

Total Quality Management (TQM). De um lado, o BPR tem suas origens associadas a estudos 

desenvolvidos pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), sendo considerando em 

primeira instância como uma forma de se estabelecer a transformação dos sistemas que 

compõem operação da organização. Por outro lado, o TQM é uma abordagem evolutiva da 

qualidade que perpassava as fronteiras da organização chegando a fornecedores, 

distribuidores e demais parceiros. De acordo com Jeston e Nelis (2014), o BPM está em uma 

fase de maior aceitação no âmbito dos negócios e ao mesmo tempo o nível de compreensão é 

bom. A tecnologia também amadureceu bastante e está ficando melhor a cada dia. A Figura 

14 mostra uma visão Hype Cicle
1
 que sintetiza a adoção do BPM ao longo das duas últimas 

décadas.  

Figura 14 – Hype Cicle BPM 

 

Fonte: Jeston; Nelis (2014) 

                                                 
1
 O Hype Cycle é uma ferramenta gráfica utilizada para representar a maturidade, adoção e aplicação social dos 

específicas tecnologias 
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 Posicionado na terceira onda das teorias e ferramentas de gestão da qualidade, o 

BPM, embora seja considerado uma disciplina de gerenciamento de processos, possui forte 

ligação com os recursos e ferramentas geradas pela dinâmica Tecnologia da Informação (TI). 

Com origens na fase de reengenharia de processos, o BPM está posicionado como uma 

abordagem que permite gerenciar o fluxo de vida dos processos desde sua identificação até a 

sua informatização (JESTON; NELIS, 2014). Associado a novos conceitos como Big Data, 

dispositivos móveis, análise de dados e cenários, observa-se uma tendência de que o BPM 

possa evoluir para beneficiar as organizações com informações processadas em alto volume, 

ampliando assim a capacidade de resposta das empresas (ABPMP, 2013). De forma objetiva, 

apresenta-se na seção seguinte os conceitos fundamentais da abordagem BPM. 

 

2.3.2 – CONCEITOS FUNDAMENTAIS 

 O BPM é uma disciplina gerencial ou conjunto de conhecimentos que integram 

estratégias, objetivos, cultura, estruturas organizacionais, papeis, políticas, métodos e 

tecnologias para analisar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho, transformar e 

estabelecer a governança de processos  (ABPM, 2013).  

 O termo disciplina gerencial é definido pela ABPMP (2013) como: “conjunto de 

conhecimentos que trata de princípios e práticas de administração para orientar recursos 

organizacionais em direção a objetivos definidos”. 

Ainda de acordo com a ABPMP (2013), o BPM representa uma nova forma de 

visualizar as operações de negócio que vai além das estruturas funcionais tradicionais. Essa 

visão compreende todo o trabalho executado para entregar o produto ou serviço do processo, 

independente de quais áreas funcionais ou localizações estejam envolvidas.  
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Para Cruz (2010), BPM é um congregado de metodologias e tecnologias para 

habilitar processos a se integrarem de forma lógica e cronológica a todos os atores que 

interagem na operação da organização. 

De acordo com Jeston e Nelis (2014), BPM é uma disciplina de gestão focada na 

utilização de processos de negócios como protagonista para a consecução dos objetivos de 

uma organização através da melhoria contínua, gestão de desempenho e governança dos 

processos de negócios essenciais. Jeston e Nelis (2014) enfatizam ainda que a maior parte das 

empresas ou profissionais envolvidos com BPM abordam a tecnologia como sua definição 

essencial chegando a extremos de definir BPM como uma tecnologia propriamente dita. No 

entanto, conforme já definido nos parágrafos anteriores o conceito de BPM está diretamente 

conectado a gerenciamento de processos de negócios que é aplicado de maneira 

continuamente cíclica e apoia-se na tecnologia para agregar valor à transformação de 

processos na organização. É neste contexto que destaca-se a definição da ABPMP (2013), 

onde a abordagem BPM depende uma convergência de esforços da organização de maneira 

permanente, realizado por meio da implementação de ciclo de vida contínuo, conforme 

mostrado na Figura 15. Ainda que o BPM possua um ciclo de vida composto pelas fases de 

planejamento, análise, desenho, implementação, monitoramento e refinamento, entende-se 

que na prática trata-se de uma variação de ciclo PDCA, apresentado na Figura 16.  

Contudo, independentemente do número de fases em um ciclo de vida de processos 

e dos rótulos usados para descrever essas fases, a maioria dos ciclos de vida pode ser 

mapeada como um ciclo básico PDCA (Plan, Do, Check, Act) de Deming. 

ABPMP – (CBOK 3.0, 2013,p. 52) 

Figura 15 – Ciclo de vida BPM Figura 16 – Ciclo PDCA de Deming 
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Fonte: ABPMP (2013) 

Cata etapa do ciclo de vida de transformação de processos preconizado pela 

abordagem BPM possui um conceito específico e interligado. De acordo com a ABPMP 

(2013), a literatura de BPM apresenta vários ciclos de processos que abordam o 

gerenciamento continuado do ciclo de vida dos processos.  

O ciclo de vida de melhoria de processos com BPM é parte integrante de uma 

arquitetura de processos que capta as interfaces entre os processos chave de negócios em 

conjunto com a habilitação de processos de suporte e seu alinhamento com as estratégias, 

metas e políticas de uma organização. O BPM é definido como uma abordagem 

organizacional que engloba um conjunto de nove disciplinas para transformar os processos de 

negócios atendendo a objetivos estratégicos e as necessidades dos clientes (ARMISTEAD; 

PRITCHARD, 1999).  

Observa-se várias definições e conceituações sobre BPM na literatura especializada. 

Nota-se ainda demasiada abrangência e generalidade nas definições da maior parte dos 

autores observados. Na pesquisa realizada para consecução deste trabalho observou-se não ser 

comum obter abordagens claras ou práticas sobre sua implantação do BPM nas organizações. 

Planejamento 

Análise 

Desenho 

Implementação 

Monitoramento 
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De acordo com Capote (2011), não é uma tarefa simples definir com uma linguagem clara e 

objetiva um ponto de início da implantação do BPM nas organizações, no entanto, antes de 

qualquer esforço com BPM, a organização necessita identificar em que nível de maturidade 

está posicionada.  

De acordo com a ABPMP (2013), a maturidade dos processos de uma organização 

perpassa pela evidência que se observa quando os mesmos podem ser claramente definidos, 

administrados, medidos, controlados e otimizados. Define-se ainda um modelo de avaliação 

do nível de maturidade composto pelos níveis inicial, gerenciado, definido, gerenciado 

quantitativamente e em otimização. De modo convergente, Jeston e Nelis (2014) apresentam 

na Figura 17, modelo que aborda os cinco níveis de maturidade comparando os níveis da 

escala. 

Figura 17 – Comparação entre os níveis de maturidade 

 

Fonte: Jeston e Nelis (2014) 

 Para Jeston e Nelis (2014), os cinco níveis de maturidade podem ser definidos como: 
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a. inicial: ausência de iniciativas coordenadas ou estruturadas para BPM, 

caracterizando-se por: 

i. esforços individualizados; 

ii. escopo limitado; 

iii. ausência de expertise interna; 

b. repetível: fez primeiras experiências de BPM e começa a se habilitar em 

BPM aumentando o número de pessoas que olham para a organização a partir 

de uma perspectiva de processo. Caracteriza-se por: 

i. documentação dos processos; 

ii. uso de modelagem de processos com repositórios; 

iii. tentativas fundamentadas na documentação técnica do BPM. 

c. definido: experiência maior dinamismo em sua busca para desenvolver a 

capacidade de BPM e amplia o número de pessoas a ver a organização a 

partir de uma perspectiva de processo. Caracteriza-se por: 

i. concentra-se nas fases iniciais do gerenciamento do processo; 

ii. aplica ferramenta mais elaboradas; 

iii. estabelece abrangente formação BPM para as pessoas; 

d. gerenciado: obtém os benefícios de ter BPM firmemente integrado na 

estratégia da organização, caracterizando-se por: 

i. estabelece uma estrutura organizacional para melhora 

processos; 

ii. converge objetivos da TI com objetivos de negócio; 

iii. baixa dependência de competências externas. 

e. em otimização: obtém benefícios por ter o BPM como uma parte fundamental 

da gestão estratégica e operacional da organização, caracterizando-se por: 
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i. gestão de processos faz parte do dia a dia dos gestores e são 

cobrados pelo desempenho dos processos; 

ii. incorporação de atores externos ao processo (fornecedores); 

iii. redução da estrutura organizacional dedicada aos processos. 

A partir desta definição é possível concluir que o nível de maturidade da organização 

no gerenciamento de seus processos configura-se como boa prática que precede alocação de 

esforços em iniciativas BPM (CAPOTE, 2011). 

Com objetivo de facilitar a compreensão das fases de implantação do BPM, Capote 

(2014), partindo do princípio que a organização está na fase inicial da escala de maturidade, 

agrupou de forma lúdica dez passos sequenciais para implantação do BPM, conforme 

apresenta-se no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Dez passos para implantação do BPM 

Passo Definição 

1 – Descobrir os 

processos atuais 

Identificar e quantificar os processos que existem na 

organização. 

2 – Descrever os 

processos atuais 

Descrever objetivamente os processos da organização na forma 

de textos e fluxos de informação preferencialmente em notação 

BPMN. A modelagem em estado atual subsidiará a fase de 

análise dos processos. 

3 – Definir o sentido 

dos processos 

Identificar os processos que estão alinhados aos objetivos da 

organização. 

4 – Preencher a cadeia 

de Valor 

Categorizar dos processos identificados em Primários, Suporte 

ou Gestão. 

5 – Certificar a 

estratégia 

Alinhar as informações obtidas das fases anteriores com os 

principais representantes da organização a fim de validar a 

estratégia. 

6 – Definir o que é 

importante 

Estabelecer o foco das ações de melhoria de processos de 

maneira alinhada a estratégia da organização. 

7 – Diagnosticar o que Analisar como o processo funciona avaliando o fluxo, 
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é importante atividades, tempos e falhas. 

8 – Divulgar o 

diagnóstico 

Apresentar informações do s processos, como: atividades 

críticas, prazos, recursos mais utilizados, capacidade do 

processo, etc. 

9 – Propor tratamento 

Apresentar uma proposta nova para alcançar um patamar 

melhorado na execução do processo. Envolve a modelagem de 

um estado futuro bem como a compreensão das variáveis de 

negócio. 

10 – Fazer acontecer 
PDCA agrupando as ações definidas na fase anterior a fim de se 

atingir a nova condição alvo. 

Fonte: adaptado de Capote (2014) 

Ressalta-se que o sequenciamento proposto por Capote (2014) é decorrente da 

necessidade do autor em expor, na forma de um passo a passo, as fases de aplicação do BPM 

e notadamente, não se pretendeu abordar este método de aplicação como uma abordagem 

científica de desenvolvimento de projetos BPM. Ressalta-se também que métodos de 

implantação ou decomposições do BPM na forma de “passo-a-passo” não levam em conta as 

circunstâncias e variáveis organizacionais, desta forma, é válido ressaltar a necessidade de 

ampliação da análise a fim de se atenuar o risco de conclusões superficiais. Jeston e Nelis 

(2014) apresentam este conceito na Figura 18, denominada “Síndrome do Iceberg”. 

Figura 18 – Percepção e realidade 

 

Fonte: adaptado de Jeston; Nelis (2014) 
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Destaca-se de maneira complementar a publicação mantida pela ABPMP, 

denominada BPM CBOK – Corpo Comum de Conhecimento, em sua versão 3.0, 2014, como 

uma referência oficial da associação de profissionais da abordagem BPM, conforme 

apresentado no Quadro 7.  

Quadro 7 – Áreas do conhecimento – BPM CBOK 

Área Definição 

1 – Gerenciamento de Processos 

de Negócio 

Apresenta conceitos e definições sobre os termos que 

envolvem o BPM criando condições explorar as demais 

áreas. 

2 – Modelagem de Processos 
Apresenta grupo de recursos técnicos e funcionais a fim 

de definir a forma de modelagem de processos da 

organização. 

3 – Análise de Processos 
Comumente conhecido como “As Is”, esta área 

apresenta um conjunto de regras, técnicas, papéis para 

estabelecimento do cenário atual. 

4 – Desenho de Processos 

Esta área é conhecida como “To be” e não menos 

comum que a área anterior, esta área apresenta as 

definições sobre a concepção de novos processos, 

forma como interagem e como serão medidos, 

controlados e documentados. 

5 – Gerenciamento de 

Desempenho de Processos 

Área que fornece as informações acerca do processo de 

medição e monitoramento dos resultados obtidos com o 

processo. 

6 – Transformação de Processos Apresenta conceitos para abordagens de melhoria, 

redesenho e quebra de paradigmas. 

7 – Organização do 

Gerenciamento de Processos 

Aborda as definições sobre a estrutura organizacional, 

papéis e responsabilidades para prover suporte aos 

processos. 

8 – Gerenciamento Corporativo 

de Processos 

Discorre sobre os resultados e sua relação com os 

processos no sentido de maximizar o desempenho e 

garantir alinhamento do negócio com foco no cliente 

9 – Tecnologias de BPM  
Apresenta os recursos tecnológicos presentes nos 

BPMS para apoiar a modelagem, análise, desenho, 

simulação, execução e controle dos processos. 

Fonte: adaptado de ABPMP (2014) 
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Embora estruturado em nove áreas do conhecimento, entende-se que o BPM não está 

declarado na forma de um método ou qualquer outra forma de aplicação sequenciada. De 

acordo com ABPMP (2013) o BPM não é uma prescrição de estrutura de trabalho, 

metodologia ou um conjunto de ferramentas. De maneira hipotética pode-se atribuir este 

conceito a não observação de muitos métodos de implantação do BPM, havendo portanto, 

liberdade na forma de implantação. 

 

2.3.2 – A FUNÇÃO DA TECNOLOGIA NA ABORDAGEM BPM 

Conforme abordado em tópicos anteriores, BPM não se trata de tecnologia 

puramente, contudo, percebe-se sua forte relação com os domínios da tecnologia uma vez que 

esta amplia seu escopo continuamente. Assim, a presença da tecnologia e sua constância 

permite um suporte cada vez melhor à abordagem. De maneira específica e direta, as 

organizações podem se beneficiar com BPM e seu aparato tecnológico da seguinte maneira: 

 

a. Modelagem de Processos 

Ainda que o desenho das atividades de um processo possa ser realizado com simples 

notas autoadesivas, o BPM habilita a fase de modelagem, mediante ferramentas de apoio para 

gerenciamento corporativo de processos, possibilitando o desenho de fluxos que representam 

o estado atual (AS-IS) e o estado desejado (TO-BE) para um determinado processo. Para tanto, 

são utilizados padrões de modelagem, conhecidos na literatura como notações, que 

padronizam os objetos e regras para representação gráfica do processo. Existem múltiplas 

notações disponíveis para modelagem de processos em BPM e as mais utilizadas para este 

objetivo são a BPMN (Business Process Model and Notation) e a notação EPC (Event 
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Process Chain). Exemplos de modelagem com estas notações podem ser observadas nas 

Figuras 19 e 20, respectivamente. 

A BPMN reúne um grupo variado de objetos e simbologias para modelagem de 

variadas casos dos processos de negócio. De acordo com a ABPMP (2013), sua aceitação tem 

crescido e está disponível na maior parte das ferramentas de modelagem. 

 

 

Figura 19 – Exemplo de Fluxo com a notação BPMN 

 

A notação EPC, por sua vez, possui uma abordagem de aplicação mais lógica com 

menor quantidade objetos e símbolos, todavia, representa um conjunto completo para 

modelagem e processos simples ou complexos. De acordo com a ABPMP (2013) a EPC 

considera eventos como "gatilhos para" ou "resultados de" uma etapa do processo. 

Figura 20 – Exemplo de Fluxo com a notação EPC 
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Fonte: Aris Communnity (2013) 

De acordo a ABPMP (2013), ao escolher uma notação, deve-se considerar as 

especificidades da organização e do processo a ser modelado. Dependendo da complexidade e 

da natureza do processo, é apropriado utilizar-se diferentes notações para diferentes estágios, 

níveis ou finalidades de modelagem.  

Para Jeston e Nelis (2014), a modelagem suportada por ferramentas, promove: 

 flexibilidade para usar variado modeladores e modificar modelos a qualquer 

momento, em qualquer localização geográfica;  

 capacidade de publicação dos fluxos de processos em local centralizado para 

que as pessoas se possam avaliar mediante um método padronizado; 

 capacidade de construir com maior facilidade um portfólio de processos 

único; 

 

b. Simulação de Processos 
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Recurso de teste de hipótese ou prova de conceito que fornece informações valiosas 

sobre a dinâmica do processo mediante uma análise matemática de variáveis, restrições, 

atividades e recursos humanos que compreendem o fluxo do inicio ao fim. Tradicionalmente 

conhecida em contextos de simulação de processos de manufatura onde as terminologias  

entidades, atributos, variáveis de estado, eventos e atividades são base fundamental de 

modelagem, a simulação de fluxos de informação com sistemas BPMS possui elementos 

adicionais. De acordo com CRUZ (2008) um BPMS deve permitir a construção de modelos 

com os seguintes elementos: 

 Propriedades da Atividade 

o nome do recurso; 

o quantidade de recursos; 

o custo por hora; 

o tempo estimado de ciclo; 

o tempo estimado de processamento; 

o tempo total estimado 

 Propriedades do cenário 

o Distribuição normal ou uniforme; 

o Unidades de tempo (dias, horas, minutos) 

o Prioridades de processamento (FIFO ou Priorização) 

De acordo com Jeston e Nelis (2014) é possível avaliar se o processo pode ser 

executado da maneira que a organização espera e antecipar soluções de problemas que 

originalmente poderiam acarretar em desperdícios de tempo e dinheiro. Jeston e Nelis (2014), 

observam benefícios, tais quais: 

 identificar gargalos no processo, resultando em melhores resultados;  
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 identificar o número certo de funcionários nos lugares certos;  

 simular vários cenários e comparar vários os resultados;  

 validar um processo melhorado e testá-lo contra vários cenários;  

As ferramenta BPMS com recurso de simulação de processos baseiam-se no modelo 

matemático conhecido na literatura como Método de Monte Carlo (TOO, 2010). De maneira 

resumida, pode-se considerar que este método trata-se de uma aplicação de conceitos 

estatísticos para apoio a solução de problemas. De acordo com a ABPMP (2013) os modelos 

devem capturar elementos e informações dos processos, a saber: 

 entradas/saídas; 

 padrões de chegada/distribuições; 

 eventos/resultados; 

 custos (diretos e indiretos); 

 valor agregado; 

 regras de entrada; 

 papéis/organizações; 

 regras de saída; 

 dados/informação; 

 regras de decisão; 

 probabilidades; 

 regras de junção; 

 enfileiramento; 

 tempo de trabalho/manuseio; 

 tempo de transmissão; 

 agrupamento; 
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 tempo de espera; 

 Número de pessoas disponíveis para desempenhar tarefas; 

Ressalta-se ainda a necessidade de consecução de esforços para verificação e 

validação de modelos. A verificação delas tem o objetivo de assegurar que o modelo não 

possua nenhuma falha de ordem lógica ou de sintaxe no desenvolvimento do modelo no 

sistema BPMS, enquanto que a validação define que o analista de processos deve avaliar a 

aderência do modelo desenvolvido com o cenário real. 

A Figura 21 mostra o exemplo de uma ferramenta BPMS o fluxo modelado no plano 

inferior e o resultado da simulação do fluxo no plano superior. 
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Figura 21 – Exemplo de ferramenta BPMS com simulação de processos 

 

Fonte: Oracle (2014) 

Na simulação de processos com BPM propriamente dita, o método estabelece um 

padrão conceitual para testes do modelo desenhado na fase de modelagem e fornece 

informações, na forma de gráficos, tabelas e relatórios para análise e tomada de decisão 

acerca do modelo. 

 

c. Automação de Processos 

Fundamentado por conceitos de workflow, cujo modelo é apresentado na Figura 22, 

este recurso do BPM permite a criação de interface para captação de dados, aplicação de 

regras, tramitação e acompanhamento das atividades do processo no fluxo desenhado. 

Habilita-se uma importante característica para o controle e acompanhamento dos processos, 

promovendo a transparência e a melhoria do desempenho operacional. 
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Figura 22 – Modelo de referência sistemas Workflow 

 

Fonte: Workflow Management Coallition (2010) 

De acordo com Jeston e Nelis (2014), a partir da automatização dos fluxos de 

informação, obtém-se os seguintes benefícios: 

 diminuição de custos e tempo com aumento da qualidade; 

 rastreabilidade para identificação de onde das atividades e responsáveis; 

 integração com sistemas legados e geração de informação; 

Ressalta-se que os pontos abordados podem ser realizados com sistemas 

especializados e tratados pela abordagem como BPMS, contudo, é necessário esclarecer que a 

forte presença dos recursos de TI junto a abordagem BPM, aliado a um desvio de valor de 

profissionais que posicionam o aparato tecnológico do BPM no centro de um programa de 

melhoria de processo, ao invés de ferramentas de apoio, pode resultar em projetos de melhoria 

focados na tecnologia, de baixo valor agregado com melhorias isoladas, não contínuas e não 

sustentáveis. Neste contexto é que destaca-se que a aplicação da disciplina BPM para 
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gerenciamento de processos não depende da tecnologia da informação para sua execução, 

todavia, entende-se que o direcionamento de esforços para melhoria de processos mediante 

aplicação do BPM sem o uso dos recursos de tecnológicos presentes nos BPMS não 

potencializa os resultados preconizados pela disciplina. Tal conceito pode ser observado na 

obra de Jeston e Nelis (2006). 

 Este conceito é confirmado na obra do BPM CBOK- Corpo Comum de 

Conhecimento, publicação oficial da ABPMP sobre BPM: 

Embora a prática de BPM baseada em um método sólido, mas sem suporte de 

tecnologia, possa ser bem-sucedida, um esforço de BPM baseado em tecnologia, 

mas sem método, está fadado ao fracasso. Muitas organizações decidem investir em 

tecnologias de BPM buscando maximizar suas implementações de BPM já bem 

sucedidas, mas qualquer que seja o objetivo, a decisão de investir ou não em 

tecnologia deve ser tomada com base em necessidades reais do negócio, seguindo 

uma abordagem disciplinada que permita a determinação do retorno sobre esse 

investimento – investimentos em tecnologia e o papel da área de Tecnologia da 

Informação devem sempre seguir as necessidades do negócio. 

Claramente, se tecnologias de BPM forem empregadas, a área de Tecnologia da 

Informação terá um papel relevante na avaliação técnica, desenho de arquitetura, 

implementação física e manutenção dessas tecnologias de BPM. 

ABPMP (2013, pg. 63)  

De maneira convergente, Jeston e Nelis (2014), abordam o tema dissociando BPM 

como uma ferramenta de tecnologia ou uma iniciativa de melhoria de processos, mas sim 

como uma abordagem para melhoria de processos de negócios significativa que pode ser 

aplicada sem a TI. Ainda segundo Jeston e Nelis (2014), nas circunstâncias certas e quando 

bem fundamentado, obtém-se significativas vantagens decorrentes da aplicação dos recursos 

da tecnologia. Por fim, o autor conclui que é difícil desenvolver projetos de melhoria de 

processos complexos de forma eficaz sem o uso dessas ferramentas. 
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2.3.3 – FERRAMENTAS BPMS 

 Conforme observado na Figura 23, é possível encontrar no mercado de TI para 

aquisição ou na internet para download em regime de licença gratuita dezenas de alternativas 

em ferramentas para suporte a projetos BPM. A indústria de software acompanha com 

acuidade as transformações conceituais dos modelos de gerenciamento de processos e dado a 

natureza lógica do BPM denota-se maior facilidade no processo de desenvolvimento de 

tecnologias para tal.  

Figura 23 – Ferramentas BPMS segundo as quatro perspectivas 

 

Fonte: Gartner Group (2010) 

 Observa-se a disponibilidade de ferramentas BPMS (Busines Process Management 

System) que são na prática um conjunto completo de gerenciamento de processos de negócios 

que suporta a todas as fases do ciclo de vida de transformação de processos. Observa-se ainda 

a presença de aplicativos mais simples que não abrangem todo o escopo de gerenciamento de 

processos e limitando-se a fornecer tecnologia apenas para as fases de modelagem e/ou 
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simulação de processos. Estes aplicativos possuem o mesmo acrônimo de sua abordagem 

mãe, BPM.. 

 O conceito de BPMS está em processo de evolução para domínios de análise de 

dados mediante incorporação de conceitos de Business Inteligence e Big Data, gerando novo 

conceito conhecido como Intelligent Business Process Management Suite (iBPMS). 

 Uma ferramenta BPMS completa deve atender a dezenas de requisitos funcionais que 

asseguram a aderência da ferramenta ao conceito da metodologia de gerenciamento de 

processos BPM. Porém, há que se observar o nível de maturidade da organização no âmbito 

de gerenciamento de processos a fim de se ampliar a aderência da ferramenta e reduzir 

esforços humanos, técnicos e financeiros na adoção de tecnologia mal dimensionada.  

 De acordo com Greef (2013), sistemas BPMS devem atender 35 requisitos 

funcionais, conforme apresenta-se no Quadro 8. 

Quadro 8 – Requisitos para seleção de Ferramentas BPMS 

Grupo Requisito 

Ciclo de Vida 

 Planejamento de processos. 

 Projeto de processos de negócios. 

 Design de processos. 

 Modelagem gráfica de processos. 

 Modelagem gráfica de subprocessos. 

 Análise e validação de processos. 

 Simulação de processos. 

 Implementação e teste de processos. 

 Coordenação dos componentes de processos de negócio. 

 Execução de processos. 

 Controle e verificação de processos do início ao fim. 

 Monitoramento e avaliação de processos. 

 Correção de processos. 

Atores  

 Integração entre atores de processos (clientes, fornecedores, 

parceiros, influenciadores, empregados e outros). 

 Definição de papéis e responsabilidades na condução. dos 
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processos. 

 Identificação de atores específicos em processos, como designer, 

integrante, knowledge worker, gerente e process owner. 

 Relacionamento entre ambientes interno e externo da 

organização. 

 Conexão entre organizações. 

Notações e 

Padrões 

 Definição de padrões para elementos repetitivos em processos. 

 Criação de modelos de processos em formato adaptável e 

passível de reuso ou reconfiguração. 

Componentes 

específicos 

 Gestão integrada de recursos em processos. 

 Gestão de materiais físicos em processos. 

 Gestão de informações em processos. 

 Identificação dos fluxos de informações utilizadas e existentes 

em cada processo. 

 Identificação dos repositórios e mecanismos de recuperação de 

dados. 

 Informações deles derivadas. 

Indicadores e 

mensuração 

 Inserção de indicadores de acompanhamento de processos nos 

próprios processos. 

 Parametrização de eficiência dos processos. 

 Análise de desempenho e eficiência dos processos. 

 Mensuração do volume de atividades em processos. 

 Mensuração do trabalho realizado por pessoas nos processos. 

 Atribuição de parâmetros e indicadores de qualidade da 

informação aos recursos inseridos nos processos. 

 Mensuração da agilidade de transferência de informações nos 

processos. 

Outras 

funcionalidades 

 Documentação de processos. 

 Identificação de falhas, gargalos ou sintomas de problemas em 

processos. 

 Conversão de políticas e regras de negócio estratégicas em 

regras de negócio inseridas no Sistema. 

Fonte: adaptado de Greef  (2013) 

Ressalta-se, no entanto que, por melhor que seja o método de escolha de uma 

ferramenta BPMS, é necessário entender que a ferramenta por si só não é responsável pela 

transformação dos processos em prol de resultados estratégicos. De acordo com a ABPMP 

(2013), muitas organizações utilizam o BPMS para pouco mais do que uma nova versão de 

um sistema de workflow tradicional. Embora tais abordagens possam melhorar a eficiência da 



77 

 

 

 

retaguarda, não se gera valor de transformação colocando-se os BPMS como ponto central. 

Desta forma, seguindo o conceito da ABPMP (20013), a implantação de sistemas BPMS deve 

ser viabilizada na forma de ferramentas de apoio: 

 Na mesma linha, sem automação é difícil simular uma operação e controlar suas 

iterações. Esse é o motivo da área de Tecnologia da Informação ter historicamente 

assumido a posição de ir além do esperado para se certificar que entenderam certo os 

requisitos e especificações na primeira vez. Mas, embora seja esse o objetivo, 

raramente ele é alcançado e quase nunca em projetos complexos. O negócio 

simplesmente muda muito rápido para que qualquer desenvolvimento tradicional de 

sistemas ou projeto de melhoria de sistemas possa acompanhar. 

ABPMP (2013, pg. 263)  

 

2.3.4 – RISCOS E FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO EM PROJETOS BPM 

 Cada vez mais as organizações estarão considerando a melhoria de processos como 

algo necessário à sua excelência operacional. Neste contexto, BPM se apresenta como uma 

opção para promover a melhoria de processos, tendo forte inspiração em domínios de 

governança e tecnologias workflow. Todavia, programas de melhorias de processos cujo BPM 

é posicionado no centro do modelo são complexos e com risco de resultados de baixo valor 

agregado à organização. Sabe-se que o número de horas-homem envolvidos em um projeto de 

BPM são elevados, e considerando que os benefícios de BPM serão alcançados em um 

período de longo prazo, a alocação de recursos humanos especializados no projeto não são 

facilmente recebidos pelos gestores. 

 Entretanto, sabe-se que estes esforços são considerados estratégicos para as 

organizações, pois possibilitam elevação do patamar de qualidade e eficiência operacional de 

seus processos e produtos. Nenhum programa desta natureza pode nascer sem que haja alto 

comprometimento das lideranças no patrocínio dos recursos humanos, técnicos e financeiros 

necessários ao atingimento dos objetivos planejados. Neste contexto, é importante ressaltar a 
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tendência de cobrança por resultados em curtos prazos. Gerentes de projeto inexperientes 

enfrentam o desafio diário de controlar entregas, prazos, custos, qualidade, pessoas e ainda 

gerar estratégias para que o projeto forneça entregas menos complexas e em curto prazo de 

tempo, comumente conhecidas como quick wins. A importância em desenvolver atividades 

cujos resultados sejam percebidos em curto prazo, sobretudo em projetos de maior 

envergadura com resultados planejados para médios e longos prazos, também reforça o 

engajamento da equipe do projeto. 

 Embora BPM seja definido por um conjunto de disciplinas que vai além de domínios 

tecnológicos, sabe-se que o êxito dos projetos é fortemente ligado à correta adoção de 

ferramenta BPMS adequada. A ferramenta escolhida para uso nos projetos BPM deve ser 

capaz de habilitar as pessoas a desenvolverem modelagem de processos mediante um 

ambiente escalável, com interface amigável e baixa curva de aprendizado, tendo em mente 

que a maior parte do tempo e do esforço das pessoas deve ser despendidos nas fases não 

tecnológicas. A ferramenta deve estar a favor dos objetivos de projeto, devendo ser capaz de 

habilitar a organização a compartilhar o portfólio de processos, desenhar modelos 

colaborativamente, realizar simulações de execução, desenvolver ambientes de coleta e 

tramitação de dados e suporte a integração com sistemas legados, entre outros.  

 Muito mais do que alinhar expectativas, é necessário conhecimento dos conceitos, 

riscos, restrições, limitações da abordagem. Se comparado com outras abordagens de 

melhoria de processos, BPM ainda está em um campo de estudo inicial e não existem muitos 

estudos científicos desenvolvidos sobre o tema, ao passo que, em um âmbito empresarial 

confirma-se a ampla aderência do mercado na contratação de serviços especializados para 

melhoria de processos embasados no BPM.  
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 Segundo Brasington (2008), o êxito na implementação de Projetos BPM está 

associadas a cinco pontos fundamentais, sendo: 

 não prometa o que não poderá ser realizado, não subestime a complexidade, 

tempo e os custos envolvidos; 

 planeje mudanças em detalhe e crie o hábito de revisar constantemente o plano 

inicial; 

 meça os resultados verificando se os objetivos estão sendo cumpridos; 

 mantenha um patrocinador estratégico para o projeto e identifique os 

stakeholders  

 compreenda como os processos da organização funcionam; 

 Por fim, acrescenta-se a necessidade de comunicação adequada e continuada a todos 

os envolvidos, em especial a alta direção, a fim de se mostrar os resultados, desafios e 

dificuldades do projeto no tempo adequado em função do contexto do projeto ou da 

organização. 

   

2.3.5 – SÍNTESE DO BPM 

 Nesta seção apresentou-se as origens do conceito do BPM e sua relação com a 

evolução do processo de gestão empresarial. As tecnologias da informação contemporâneas 

apoiam muito o conceito de gestão de processo e o BPM passou a ser amplamente utilizado 

nas organizações para se concentrar em processos de negócios e suas características. As 

empresas melhoram seus processos de várias formas. Acredita-se que o sucesso do BPM está 

na cooperação dos negócios e da TI. O BPM também atua para unir as duas áreas. Melhoria 

de processo com controle e automação de processo.  
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 Enfatizou-se modelos de processos de negócios, a sua qualidade e seus impactos 

dentro BPM. Modelagem de processos de negócios e seus componentes foram explicados. 

Diferentes níveis de abstração para BPM também foram mostrados.  

 Em suma, planejar um projeto BPM exige mais do que conhecimento sobre ciclo de 

vida, notações ou recursos tecnológicos da abordagem. Exige conhecimento da organização e 

convergência de objetivos e interesses para atingimento dos resultados organizacionais. 

Observou-se ainda que devido à forte ligação da abordagem com recursos de tecnologia da 

informação, há risco desvio de valor no mapeamento, modelagem e implementação de 

processos de baixa qualidade ou eficiência operacional no que tange análises de valor 

agregado e desperdícios de processo. É comum encontrar nestes casos a implementação de 

atividades ou processos que nem mesmo deveriam existir.  
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3 – PROPOSTA DE ARQUITETURA HÍBRIDA PARA MELHORIA DE 

PROCESSOS DE SERVIÇO  

De acordo com os objetivos estabelecidos no Capítulo 1 deste trabalho e tendo em 

vista a elucidação teórica conceitual apresentada no Capítulo 2, aborda-se neste capítulo a 

proposta de modelo integrado para melhoria de processos de serviços embasando-se nos 

domínios técnicos e metodológicos preconizados pelas abordagens Lean Office e Busines 

Process Management.  

 

3.1 – LEAN E BPM: AMEAÇAS E OPORTUNIDADES 

Quando as organizações chegam a conclusão de que seus processos necessitam ser 

melhorados para ampliar sua capacidade de competição, é natural uma reflexão por parte das 

lideranças sobre o melhor caminho a ser percorrido para se obter processos mais eficientes. 

Desta forma, a literatura, a academia e o mercado apresentam vários caminhos potenciais para 

melhoria de processos. Por um lado, a cinquentenária abordagem Lean apresenta uma visão 

de melhoria pautada no que é valor para o cliente, eliminando o desperdício em processos de 

ponta a ponta. Todavia, pode deixar lacunas de ganhos em produtividade por não avançar 

explicitamente ou de forma aprofundada em recursos advindos da tecnologia da informação. 

De outro lado, abordagens de melhoria de processos fortemente ligadas à tecnologia da 

informação, ainda que sua literatura seja enfática em dizer que a TI não está na liderança da 

transformação, conclui-se que estas abordagens possuem maior risco de fortalecer a existência 

de processos com baixa eficiência de execução, sendo estes amparados pelas melhores 

tecnologias disponíveis no mercado, o que na prática, sugere intenso desvio de valor nos 

esforços de melhoria do desempenho de processos. 
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Com base em uma analise crítica acerca das abordagens de melhoria de processo 

Lean e BPM, observou-se as principais forças, fraquezas e riscos presentes nestas abordagens, 

conforme apresentado na Figura 24. 

Figura 24– Principais Forças, Restrições e Riscos do Lean Office e BPM 

 

 

Tais observações representam em síntese as principais forças, restrições e riscos de 

aplicação das abordagens de maneira isolada. 
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3.2 – FIGURA ESQUEMÁTICA DO MODELO  

 Apresenta-se na Figura 25 a proposta de modelo integrado de melhoria de processos de serviço. 

Figura 25 – Modelo de Melhoria de Processos  
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3.3 – DESDOBRAMENTO DA PROPOSTA 

O arquitetura proposta é composta por dois níveis de visão onde são incorporados os 

objetos que demonstram de forma esquemática as interações do modelo proposto. Os níveis 

são denominados como: Nível de Fluxo de Valor, Figura 26 e Nível de Processo, Figuras 27. 

Os níveis de visão apresentados exercem função de mútua dependência e estão 

conectados em uma sequência lógica de execução que se inicia a partir de uma visão macro 

do fluxo de valor da instituição, seguido por um nível detalhado dos processos de cada fluxo 

identificado. Justifica-se esta divisão pelo fato de que a visão de melhoria de processos 

preconizada pela abordagem Lean ser baseada em uma visão holística, ponta-a-ponta, 

conhecida como Fluxo de Valor. Conectado a este grupo, está o nível de processos, sendo este 

a fase que agrupa os maiores esforços técnicos e operacionais do modelo de melhoria de 

processos proposto. O detalhamento destes níveis é apresentado nas seções 3.3.1 e 3.3.2 deste 

trabalho. 

Figura 26 – Nível Fluxo de Valor 
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Figura 27 – Nível de Processo 

 

 

3.3.1 – NÍVEL DE FLUXO DE VALOR 

O nível de fluxo de valor é composto por sete objetos que ilustram esquematicamente 

a sequencia lógica das ações bem como a disposição das mesmas no modelo proposto. O 

Quadro 9 apresenta a descrição resumida de cada objeto deste nível, bem como, o que se 

espera de cada um ao término de sua execução.  

Quadro 9 – Descrição Resumida dos Objetos do Nível de Fluxo de Valor 

Id Atividade Descrição Entrega 

1 
 

Objeto responsável por ilustrar o 

Início do modelo. 
 Não se aplica. 

2 
 

Objeto responsável por ilustrar a 

sequencia lógica das etapas do 

modelo. 

 Não se aplica. 

3 

 

Atividades correspondentes a 

elaboração e manutenção do Mapa 

 Mapa do Fluxo de 

Valor Atual; 
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4 

 

de Fluxo de Valor na condição atual 

e futura. 

 

 Mapa do Fluxo de 

Valor Futuro. 

5 

 

6 

 

Atividade responsável pela 

manutenção do ciclo de melhoria 

contínua do fluxo de valor.  

 Análise dos 

Indicadores de 

Desempenho. 

7 

 

Objeto responsável por ilustrar uma 

transição temporal entre os níveis 

interligados 

 Não se aplica. 

 

Ressalta-se que, conforme evidenciado na Figura, este nível possui conexão com o 

nível de processo em que o mesmo é ativado após a conclusão da atividade “Definir Condição 

Alvo” e representa a passagem de um nível para o outro. 

 

3.3.2 – NÍVEL DE PROCESSO 

O nível de fluxo de valor é composto por 14 objetos e, assim como no nível de fluxo, 

demonstram esquematicamente a sequencia lógica das ações, bem como a disposição das 

mesmas no modelo proposto. Ressalta-se também que o nível de processo possui conexão de 

retorno ao nível de fluxo de valor, especificamente na atividade “Avaliar Patamar Alcançado” 

a fim de evidenciar o conceito de melhoria contínua preconizado pela abordagem Lean. 

O Quadro 10 apresenta a descrição cada objeto deste nível, bem como, o que se 

espera de cada um ao término de sua execução. 
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Quadro 10 – Descrição Resumida dos Objetos do Nível de Fluxo de Processo 

Id Atividade Descrição Entrega 

1 
 

Objeto responsável por ilustrar o 

Início do modelo. 

 

 Não se aplica. 

2 
 

Objeto responsável por ilustrar a 

sequencia lógica das etapas do 

modelo. 

 

 Não se aplica. 

3 

 

Objeto responsável por ilustrar uma 

transição temporal entre os níveis 

interligados 

 

 Não se aplica 

4 

 

Evidencia que o nível de processo 

inicia-se com a escolha do processo a 

receber os esforços da equipe para 

melhoria. 

 Processo Selecionado. 

5 

 

 

Demonstra a fase em que é abordado 

o estado em que se encontra o 

processo escolhido. “Como o 

processo está?” 

 Informações de demanda 

e capacidade de realização; 

 Sequenciamento das 

tarefas e atividades do 

processo; 

 Tecnologia utilizada no 

fluxo da informação; 

 Indicadores de 

Desempenho e formas de 

medição. 

6 

 

Demonstra a fase em que é abordado 

o objetivo futuro da melhoria. 

“Como o processo deve ser 

percebido pelos seus clientes?”. 

 Informações de demanda 

e capacidade de realização; 

 Sequenciamento das 

tarefas e atividades do 

processo; 
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 Tecnologia necessária 

par automatização do fluxo 

da informação; 

 Indicadores de 

Desempenho e formas de 

medição. 

7 

 

Representa a etapa onde o fluxo 

desenhado na fase anterior é 

colocado em condição de simulação 

a fim de se avaliar seu 

comportamento. 

 Relatórios de simulação. 

8 

 

Evidencia a fase que tem como 

entrega o planejamento das 

atividades de melhoria do processo. 

 Plano de Ação PDCA. 

9 

 

Representa o cumprimento das 

atividades planejadas no PDCA 
 Atividades Concluídas. 

10 

 

Demonstra que há uma condição a 

ser avaliada com objetivo de 

assegurar que o processo seja 

gerenciado de maneira automatizada. 

 Fluxo de informação 

automatizado. 

11 

 

Ativa a etapa de medição dos 

Indicadores de Desempenho do 

processo. 

 Resultados por 

Indicadores de Processo. 

12 

 

Demonstra que a há uma condição a 

ser avaliada com objetivo de se 

atingir a condição futura planejada. 

 Avaliação dos requisitos 

da condição alvo. 

13 

 

Ilustra condição de conclusão do 

processo apenas quando todos os 

processos do fluxo de valor forem 

melhorados e medidos. 

 Avaliação do portfólio 

de processos do fluxo. 
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14 

 

Representa a conclusão das 

melhorias em nível de processo e 

indica o retorno ao nível de fluxo de 

valor. 

 Não se aplica. 

 

 

3.4 – MÉTODO DE APLICAÇÃO DO MODELO 

Com advento da aproximação das áreas de TI corporativa junto às áreas de negócio é 

comum observar programas ou projetos de melhoria de processos onde a TI posiciona-se na 

liderança da transformação dos processos organizacionais, contudo, entende-se que esta não é 

uma prática correta a ser adotada. Sabe-se que a TI exerce papéis com diferentes níveis de 

profundidade e intensidade nas organizações onde a variável determinante é o tipo do 

negócio, exemplo: Para um hotel a TI é considerada suporte, pois o hotel pode manter sua 

operação mesmo sem a presença dos recursos tecnológicos, enquanto que para o setor 

bancário considera-se impossível a consecução dos serviços sem a presença dos recursos da 

TI. Nestes casos a TI possui presença na alta administração da organização liderando ou 

participando com profundidade dos programas de melhoria. Observa-se ainda, cenários onde a 

área de negócio exerce uma liderança compartilhada com a TI devido à alta dependência de 

tecnologia para melhoria dos processos em modelos polarizados na automatização e medição 

de processo via sistemas de informação, especialmente, nas fases de automatização dos fluxos 

e medição de indicadores de desempenho. 

Neste contexto, ressalta-se que o modelo proposto neste trabalho se relaciona com os 

atores de TI na forma de um fator crítico de sucesso, e isto se deve a função estratégica da TI 

no sentido de ativar a capacidade de execução das fases de alta dependência tecnológica 

como: modelagem gráfica em notação BPMN; simulação de execução da sequencia de 

atividades em estado futuro (TO BE); rastreabilidade dos fluxos de informação, e; medição 
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automatizada de indicadores de desempenho. Esta relação entre TI e Negócio não ocorre tão 

somente como uma área que demanda e outra que fornece, mas sim, um compromisso mútuo 

pela busca dos resultados que sustentem os objetivos de uma determinada empresa. Não 

obstante a TI ser um ativo fundamental do modelo proposto, ressalta-se que as áreas 

responsáveis por executar o fluxo de valor são as responsáveis pela condução das iniciativas e 

jornadas de melhoria de processos no fluxo que estão inseridas. 

Os processos são reavaliados sob a ótica Lean, na identificação e eliminação dos 

desperdícios, ao mesmo tempo em que se avalia e planeja uso dos recursos dos BPMS para 

simulação, automatização e controle dos resultados. 

Propõe-se, fundamentado nos conceitos do Lean, que a área responsável pela 

condição atual seja a mais indicada a elevar o patamar de qualidade e eficiência do fluxo de 

valor pelo qual é responsável. Mesmo que esta área não esteja na melhor condição técnica, 

entende-se que mediante prática de aprender, aplicar, errar obtém-se o nível desejado de 

melhoria e de motivação para condução da prática de melhoria contínua. Entende-se como 

natural os diferentes níveis de eficiência nas pessoas que compõem as jornadas de melhoria, 

seja em âmbito técnico ou social. Contudo, é lógico pensar que o aprendizado, experiência e 

motivação das pessoas tendem a alcançar o patamar estabelecido na condição alvo. 

Adicionalmente, serão percebidas situações com lacunas entre a condição pretendida e os 

recursos técnicos e humanos disponíveis para atingi-la. Nestes casos, caberá a liderança do 

fluxo de valor identificar forma de realizar as adequações necessárias mantendo o respeito às 

pessoas e a cultura de melhoria contínua em desenvolvimento.  

Para condução das ações de melhoria é necessário que seja estabelecido um grupo 

multidisciplinar composto por 6 a 10 pessoas da organização que tenham conhecimentos e 

experiência da operação da empresa, além de conhecimentos mínimos sobre fundamentos do 



91 

 

 

 

Lean. É válido enfatizar a importância de múltiplos perfis na composição do grupo a fim 

suprir competências nos domínios dos processos da organização propriamente ditos e nos 

domínios das abordagens Lean e BPM. Ressalta-se ainda que o grupo deve ser constituído em 

sua maior parte por profissionais com conhecimento do negócio, da operação da empresa, 

sendo estes, guiados por profissionais – internos ou prestadores de serviço – com domínio da 

abordagens Lean Office e BPM, este último, focalizado nas tecnologias para modelar, simular 

e automatizar os processos do fluxo de valor, os fluxos de informação. Além das habilidades 

técnicas e de negócio, ressalta-se também outras habilidades como aprendizado contínuo, 

desejo de melhoria e engajamento. A aplicação do modelo segue dois níveis principais 

apresentados nas seções seguintes. 

3.4.1 – Em Nível de Fluxo de Valor 

A partir da formação de um grupo, inicia-se o desenvolvimento das quatro atividades 

propostas nível de fluxo de valor de forma sequencial e obedecendo a uma lógica específica, a 

saber:  

a. <DEFINIR FLUXO DE VALOR>: Esta atividade corresponde à ocasião 

onde o grupo identifica as famílias de produtos/serviços que podem ser 

inseridas em na jornada de melhoria. Por razões de alinhamento dos esforços 

de melhoria de processos com as estratégias organizacionais, considera-se 

como necessário a validação com membros da alta administração da 

organização capazes de validar a escolha do fluxo de valor. Ressalta-se que a 

não validação com as pessoas que direcionam a organização é uma prática 

incorreta que contradiz o conceito de alinhamento estratégico. Para fins 

práticos, o grupo não deve alocar esforços em fluxos de valor ocasionais ou 

que não possuem significativa relevância ao desenvolvimento da organização. 
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O grupo envidará esforços para o estabelecimento do kata de melhoria
2
 

contínua e é fundamental que suas estratégias estejam alinhadas aos objetivos 

da organização. A tomada de decisão sobre a escolha do fluxo deve emergir 

de uma reunião assertiva com duração média entre 2 e 4 horas, onde fatos, 

estatísticas, observações são colocados em debate. O grupo registra todo 

processo em uma planilha específica que contém informações que direcionam 

o grupo na tomada de decisão. São avaliados pontos como:  

 prioridade estratégica; 

 comprometimento da equipe; 

 razões para mudar; 

 objetivos mensuráveis; 

 expectativa de redução de desperdícios; 

 disponibilidade de membros chaves do grupo; 

 superiores dispostos a garantir recursos críticos para a solução; 

 tempo de execução do projeto em 6-36 meses; 

 definição de um líder do grupo. 

Ao término da reunião, o grupo tem um documento 
3
estruturado e organizado 

sobre a decisão do fluxo de valor, bem como as informações que 

fundamentaram o processo de escolha. A partir deste documento inicia-se a 

elaboração do MFV.  

 

b. <DEFINIR ESTADO ATUAL>: A palavra chave desta atividade é enxergar. 

Parte-se do princípio que para propor uma solução de melhoria deve-se 

                                                 
2
 O kata de melhoria representa o desenvolvimento das habilidades para melhoria contínua partindo de uma 

situação atual em busca de uma situação alvo (Lean Institute Brasil, 2014). 
3
 O modelo da planilha está disponível na seção de Anexos deste trabalho. 
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primeiramente compreender claramente o problema existente,  neste caso, a 

situação em que se encontra o fluxo de valor. Para cumprir este objetivo o 

grupo desenvolve o MFV a fim de visualizar graficamente todo o fluxo da 

informação de uma extremidade a outra, ou seja, desde a entrada, passando 

pelo processamento e finalizando nas saídas ou entregas. Na elaboração do 

MFV o grupo utiliza apenas papel, pincel e notas autoadesivas e concentra-se 

em retratar a verdade do fluxo. Identifica-se os processos e sua sequência, 

além dos prazos, métricas, insumos, clientes, fornecedores e demais 

informações e interações importantes até a saída do fluxo. De forma enfática 

e fundamentado nos cinco princípios base da mentalidade enxuta, o grupo 

enxerga os desperdícios e retrabalhos do fluxo. É natural nesta fase o grupo 

se surpreender com a burocracia ou pontos de ineficiência do fluxo. Esta 

observação leva ao surgimento de um ambiente propositivo de soluções e 

melhorias, no entanto o grupo não deve desfocar sua visão do estado atual do 

fluxo. Ao término desta etapa o grupo terá concluído a foto do cenário atual e 

documentado na forma de um mapa visual e a partir de então está habilitado a 

pensar, discutir e propor ações para estabelecimento de um novo patamar de 

qualidade e eficiência para o fluxo. 

 

c. <DEFINIR ESTADO FUTURO>: Esta fase representa o exercício do 

conceito do kata de melhoria contínua onde a busca por um novo patamar é 

iniciada pelo grupo mediante as informações e conclusões obtidas no MFV 

do estado atual. Inicia-se então a elaboração e um novo MFV que concentra a 

visão de futuro, a fim direcionar a empresa para uma nova forma de gerar os 

resultados no fluxo de valor. Na prática o grupo se questiona e registra no 
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mapa, mediante uma simbologia específica do MFV, as informações obtidas 

dos pontos: 

 quais os problemas do fluxo e sua causa raíz; 

 o que e como o cliente espera que o fluxo seja realizado; 

 o que de fato agrega valor sob a ótica do cliente; 

 atividades que possam ser eliminadas ou agrupadas; 

 avaliação de pontos de decisão para promover qualidade; 

 recursos humanos e técnicos para execução das atividades; 

 conhecimento técnico para execução das atividades; 

 filas de esperar e meios para eliminação; 

 células administrativas para fazer fluir o processo; 

 balanceamento entre carga de trabalho e recursos humanos; 

 tempos das atividades 

 indicadores de desempenho e métricas de medição 

 gestão visual; 

 metas de melhoria. 

 

Ao término desta fase o grupo tem registrado em um MFV o que se espera 

para o fluxo de valor e então o grupo dá início a próxima fase já em nível de 

processo e não mais em nível de fluxo. Ressalta-se ainda o tempo de 

execução do nível de fluxo estabelecido na proposta ser entre 6 e 36 meses 

para conclusão. 

 

 

d. <AVALIAR PATAMAR ALCANÇADO>: tendo objetivo de verificar como 

se encontra o fluxo que acabara de passar pelo ciclo de melhoria em relação 
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ao fluxo de valor futuro, o grupo se reúne novamente, desta vez, tendo com a 

participação das lideranças da empresa e avaliam pontos como: 

 os objetivos previstos no fluxo futuro foram alcançados? 

 houve redução de desperdícios? Quais e quanto? 

 o desempenho dos processos está satisfatório? 

 os princípios do Lean podem ser percebidos claramente no fluxo? 

Observa-se nesta fase a conexão do nível de processo diretamente com esta 

atividade do nível de fluxo de maneira a representar a melhoria contínua do 

modelo proposto. Mediante avaliação, o patamar onde se encontra o fluxo de 

valor um novo ciclo de melhoria pode ser iniciado. Ao término desta fase o 

grupo terá concluído a avaliação do patamar de eficiência do fluxo sob a ótica 

do Lean e a decisão e uma nova jornada de melhoria passa a ser uma questão 

de tempo e prioridade da empresa. 

 

3.4.2 – Em Nível de Fluxo de Processo 

Neste nível o grupo inicia o desenvolvimento das ações em nível de processo, a 

começar pela seleção do processo a ser colocado em jornada de melhoria, desta forma e com 

base nos Mapas de Fluxo de Valor, obtém-se o portfólio de processos que compõem o Fluxo 

de Valor e a partir de então o desenvolvimento das atividades de melhoria avança de maneira 

orientada ao processo percorrendo as atividades destacadas em sequência: 

a) <SELECIONAR PROCESSO>: Atividade correspondente à escolha do 

processo, juntamente com seus subprocessos, atividades e tarefas que 

receberão os esforços de melhoria do grupo. Em outras palavras, esta 
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atividade representa a etapa em que o grupo decide quais processos e 

em que ordem devem receber os esforços de melhoria. Desta forma 

deve-se decidir por no mínimo 1 processo para início das atividades. A 

escolha do processo pode ser feita de comum acordo com os 

integrantes do grupo em situações mais claras ou sem conflitos de 

opiniões, todavia, em situações onde o fluxo de valor é mais complexos 

ou possui uma grande quantidade de processos em seu com um 

portfólio, propõe-se a utilização colaborativa de uma matriz de 

prioridades para dar notas aos processos em uma escala da 1 até 5 nos 

critérios Gravidade(G), Urgência(u) e Tendência(T). Ao término da 

indicação de pontos pelo grupo, multiplica-se a pontuação dos critérios 

na forma de (Resultado = G  x U x T) obtendo-se assim uma pontuação 

final para cada processo e permitindo a ordenação de prioridades. 

 

b) <DEFINIR CONDIÇÃO ATUAL>: Nesta atividade obtém-se o 

cenário atual que se encontra o processo escolhido. São levantadas e 

avaliadas as informações de demanda e capacidade de entrega do 

processo, bem como o sequenciamento das tarefas, tecnologias 

presentes, problemas de execução, insatisfações em geral e indicadores 

de desempenho que apresentem a real cenário que se encontra o 

processo. Nesta fase são utilizados métodos simples como papel, notas 

autoadesivas e pincéis para geração das informações.  
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c) <DEFINIR CONDIÇÃO ALVO>: Esta atividade corresponde a fase 

onde se discute e estabelece o cenário necessário para se alcançar um 

novo patamar de qualidade e eficiência para o processo. Nesta etapa, 

são apresentadas as técnicas Lean para eliminação de desperdícios 

inclusas nos processos como: agregação de atividades, eliminação de 

assinaturas e/ou documentos sem valor, etc. Além dos aspectos de 

redução de desperdícios, o grupo apresenta uma sequencia de 

atividades melhorada estabelecendo apenas as atividades que agregam 

valor sob a ótica do cliente. Complementarmente, são avaliadas as 

informações de demanda e capacidade de realização, tecnologia 

necessária para automatização do fluxo de informação, indicadores de 

desempenho e métricas de medição estes indicadores. 

 

d) <SIMULAR CONDIÇÃO ALVO>: Esta fase é responsável por indicar 

a aplicação de técnicas BPM para criação de um cenário simulado da 

condição alvo estabelecida. Com a utilização de ferramentas BPMS, o 

fluxograma do processo é modelado em notação BPMN e colocado em 

estado de execução simulada com uma ferramenta computacional. Para 

tanto, são informados dados de execução a fim de aproximar o modelo 

do cenário real como: variáveis de estado, eventos, entidades, atributos, 

recursos, filas, tempos de execução. Ressalta-se nesta fase a 

necessidade de atenção as restrições de verificação e validação de 

modelos  a fim de assegurar que não hajam falhas técnicas no software 

ou linguagem do modelo bem como na real aderência do modelo 

desenhado com o cenário real do processo. Por fim, após a simulação 
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do modelo, obtém-se um relatório que dados para avaliação do grupo 

com potencial antecipação de correções antes de sua execução. Desta 

forma, entende-se que o modelo proposto permite que o planejamento 

das iniciativas de melhoria seja realizado com maior aprofundamento e 

menor nível de incertezas do processo. 

 

e) <DEFINIR PLANO DE AÇÃO>: Estando o grupo de posse de 

informações do cenário atual, cenário alvo e resultados de aplicação de 

técnicas de simulação, inicia-se a atividade responsável pelo 

agrupamento das ações necessárias em busca da condição alvo do 

processo. Todas as ações apresentadas são agrupadas e monitoradas em 

um PDCA.  

 

f) <EXECUTAR PLANO DE AÇÃO>: A partir da definição do plano de 

ação o grupo aloca esforços necessários para execução do plano 

definido na fase anterior. Considerando a plena execução do PDCA, a 

sequencia das atividades obriga, representado por objeto condicional 

explícito no modelo, a identificação da aplicação da TI no processo. 

Esta condição pode ser observada mais claramente pelo 

questionamento “Processo suportado por software?”. Desta forma 

indica-se a implementação dos recursos de tecnologia da informação 

para automatização dos fluxos de informação do processo como: níveis 

e tempos e aprovação (hierarquia e prazos), papéis de aprovação 

(funções), sequência de validação(rota do processo), eventos de 

cobrança, entre outros. Tais recursos podem ser ativados por um 
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esforço de implementação de uma nova tecnologia ou mediante a 

evidência de obtenção do fluxo automatizado com sistemas de 

informação já implantados na organização, como por exemplo, 

sistemas ERP. Desta forma o fluxo de informação deve ser monitorado 

a fim de dar transparência aos envolvidos do processo, controle de 

tempos de execução e rastreabilidade das atividades e seus 

responsáveis.  

 

g) <MEDIR DESEMPENHO>: Seguindo a máxima de que é necessário 

medir par melhorar, os recursos de TI possibilitam o estabelecimento 

das condições técnicas necessárias para promover a avaliação do 

desempenho dos processos em relação aos indicadores e métricas de 

medição definidas na atividade de definição da condição alvo do 

modelo. Seguindo a referência de indicadores chaves de desempenho 

ou (KPIs), são avaliados as metas do processo em relação aos tempos 

reais de execução, a exemplo de: Tempo de Conclusão, Tempo de 

Aprovação, Índice de atrasos, Índice de não cumprimento de 

atividades, entre outros indicadores que possam ser mensurados a partir 

dos objetivos de medição e da tecnologia aplicada para tal. É válido 

ressaltar que nem todos os processos fazem parte de um contexto 

tecnológico de implementação de TI e nestes casos as melhorias podem 

ser implementadas sem a necessidade de simular e executar com 

recursos do BPM. 
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Em sequência são estabelecidas duas novas condições que são posicionadas com 

objetivo de garantir que não seja possível avançar para novas iniciativas até que a condição 

alvo do processo seja atingida. A decisão de que o processo atingiu ou não uma condição alvo 

é obtida mediante avaliação do grupo sobre os critérios definidos na fase de estabelecimento 

da condição alvo em relação aos resultados obtidos com a execução do processo. Nesta fase 

são avaliados pontos como: foram eliminados atividades não agregadoras de valor? O 

processo está agregando valor sob a ótica do cliente? Há fluxo contínuo? Observa-se falhas ou 

retrabalhos constantes?. Desta forma chega-se a conclusão sob a obtenção ou não de um novo 

patamar para o processo. 

Caso o grupo conclua sobre o não atingimento deste patamar de qualidade, o 

processo é novamente inserido em um contexto de avaliação da condição atual. Tal situação é 

representada por seta específica que liga esta condição as fases iniciais de análise do processo. 

Caso o grupo entenda que a condição alvo do processo foi atingida, o modelo avança 

para uma nova e última condição que tem por objetivo assegurar que todos os processos do 

fluxo de valor possuam suas condições alvos atingidas. Assim é lógico pensar que o 

atingimento das condições alvo de cada processo levará ao atingimento do estado futuro do 

fluxo de valor, o que na prática, representa o estabelecimento de um novo patamar de 

eficiência e eficácia na organização. 

Por fim, observa-se a agregação mútua de valores na aplicação integrada das 

abordagens. É possível visualizar a melhoria contínua e sustentação das melhorias do Lean, 

bem como o gerenciamento e medições automatizadas do desempenho dos processos e 

intrínsecas ao BPM. 
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3.5 – PRINCIPAIS DESAFIOS DA PROPOSTA 

Conforme já apresentado no Capitulo 2, o Lean fornece métodos bastante 

consolidados para a melhoria de processos. Experiências anteriores em jornadas de melhoria 

com Lean mostram que muitas empresas não possuem condição de automatização de 

processos e muito menos capacidade de integração real de sistemas para simplificar 

efetivamente a medição dos resultados dos processos (JESTON; NELIS, 2014). Este cenário 

cria atividades de processo adicionais, ao qual o Lean interpreta como desperdício. 

Tão importante quanto se beneficiar dos domínios filosóficos apresentados pelo Lean 

é possibilitar a organização a aplicação dos conceitos e técnicas presentes nos domínios 

metodológicos do BPM. Sendo mais específico, de seus métodos de integração da TI 

congregado a um conjunto de disciplinas para gerenciamento de processos. Logo, neste 

contexto, sabe-se que o investimento de tempo e recursos financeiros para planejamento e 

execução de projetos BPM tendem a ser altos e com relativa complexidade de comprovar 

valor aos stakeholders, tomadores de decisão em um primeiro momento. Colocado isso, a 

Figura 28 mostra os principais desafios inerentes ao modelo melhoria de processo proposto. 

Figura 28 – Principais Desafios do Modelo 
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Adicionalmente, observa-se na Figura 25, o agrupamento dos principais desafios do 

modelo em clusters
4
, denominados: Pessoas e Ambiente; Resultados; e Metodologia; Esta

estrutura dividida em clusters é apresentada com objetivo de evidenciar que o modelo está 

comprometido com desenvolvimento humano, técnico e metodológico da organização nos 

esforços de transformação de processos para geração de resultados. 

3.6 – LIMITAÇÕES DA PROPOSTA 

Embora a aplicação integrada das abordagens credencie as organizações a obtenção 

de resultados expressivos, é importante considerar as restrições presentes em um projeto desta 

envergadura, quais sejam: 

a) a aplicação integrada das abordagens exige estreito alinhamento com a estratégia de

atuação da organização, de tal forma que os objetivos e resultados planejados 

potencializem resultados estratégicos organizacionais; 

b) A transformação de processos em meios de geração de bons resultados exige atenção e

ação nas fases de sustentação de resultados, evitando o efeito serrote e a entropia 

organizacional; 

A boa prática preconizada pelo Lean com a modelagem de processos mediante uso 

de notas autoadesivas é eficaz, embora o BPM seja responsável por fornecer o aparato 

tecnológico para o desenho de processos (as is e to be). Por mais especializadas que sejam as 

técnicas de modelagem BPM é fundamental a participação dos envolvidos em um ambiente 

integrador e colaborativo. É comum observar nesta fase pessoas que executam o mesmo 

processo frequentemente, mas com divergência da visão de estado atual e estado futuro. 

4
 Os clusters são agrupamentos que organizam os desafios do modelo na forma de categorias 
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A ferramenta escolhida para uso nos projetos BPM deve ser capaz de habilitar as 

pessoas a desenvolverem modelagem de processos mediante uma interface amigável e com 

baixa curva de aprendizado, tendo em mente que a maior parte do tempo e do esforço das 

pessoas devem ser despendidos nas fases não tecnológicas. A ferramenta deve estar a favor do 

projeto de melhoria de processos, devendo ser capaz de habilitar a organização a compartilhar 

o portfólio de processos, desenhar modelos colaborativamente, realizar simulações de

execução, desenvolver ambientes de coleta e tramitação de dados e suporte a integração com 

sistemas legados. Ressalta-se neste contexto, atenção à prática “tudo é possível” adotada 

comumente por fornecedores de baixa experiência. 

Os participantes do projeto tendem a avançar para utilização de software antes 

mesmo de uma ampla e profunda discussão sobre os processos. Embora o projeto esteja 

amparado por um especializado background tecnológico, é importante que os membros não 

avancem nesta fronteira até tenham sido esgotadas as discussões para identificação de 

problemas e oportunidades de melhoria. 

Programas de melhorias de processos são complexos e desafiadores, com tendência 

de iniciar com alta motivação e envolvimento dos participantes. É necessário atentar-se para 

que a motivação e o envolvimento não caiam ao longo do tempo de tal forma que as 

atividades sejam alocadas secundariamente na agenda das pessoas chaves do projeto. 
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3.7 – SÍNTESE DA PROPOSTA 

Observou-se no modelo que Lean e BPM tendem a se completar de tal forma que 

fornecem alto valor em projetos de melhoria de processos minimizando o risco de desvio de 

valor e maximizando a transformação dos processos com foco em resultados. A abordagem 

BPM avança para domínios de governança de processos e agrupa características tecnológicas 

que o Lean não se propõe a avançar em sua abordagem, no entanto, ressalta-se que BPM não 

é apenas tecnologia, mas sim um conjunto de conceitos e técnicas superiores ao Lean nesta 

área. A abordagem Lean também não se resume apenas a um método de redução de 

desperdícios, mas sim como uma sólida abordagem para estabelecimento e manutenção da 

cultura de melhoria contínua, sendo esta, fortemente potencializada pelas práticas BPM. 

No ciclo de melhoria de processos e sustentação de resultados, Lean e BPM 

apresentam um modelo teoricamente eficaz que viabiliza a visão de governança dos processos 

da cadeia de valor, permitindo gerenciamento do ciclo de vida dos processos desde a sua 

descoberta, passando pelo desenho (as is e to be) até a sua informatização e controle com 

recursos dos BPMS ou sistemas de informação. 

O método proposto, embora não validado mediante aplicação metodológica, agrupa 

conceitos, técnicas e ferramentas de ambas abordagens resultando em um modelo conceitual 

que permite a aplicação de características do Lean para redução e desperdícios além de 

beneficiar-se pelos domínios tecnológicos gerados pelo BPM em atividades de modelagem 

gráfica, simulação, automatização e controle de processos suportados por ferramentas de TI. 

Embora fundamentado em conceitos teóricos, discussões com especialistas e 

experiências profissionais, não se pode afirmar que o modelo proposto promova efetivamente 
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a melhoria de processos de forma integrada com Lean e BPM. Tal limitação se dá pelo fato de 

que o mesmo não foi colocado em prática ou em condição e validção. 
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4-CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste Capítulo, apresenta-se as considerações finais acerca do modelo de melhoria 

de processos proposta vinculando-o com os objetivos iniciais do trabalho. Adicionalmente são 

abordados temas correlatos cujo autor possui interesse de aprofundamento ou ampliação dos 

esforços acadêmicos e profissionais. 

4.1-ATENDIMENTO AOSOBJETIVOS 

Ao término deste trabalho, foi possível obter o apresentar proposta de integração das 

abordagens Lean Office e BPM tendo como produto uma modelo de aplicação integrada para 

melhoria de processos de serviço. Foram integrados elementos peculiares a cada abordagem, 

conforme evidencia-se no Quadro 11. 

Quadro 11 – Descrição resumida dos elementos de integração 

Id Elemento Nível Origem Síntese de integração 

1 Base conceitual 
Fluxo de Valor 

e Processo 
Lean 

Melhoria contínua fundamentada na 

aplicação dos 5 princípios para 

eliminação dos 7 tipos de desperdícios. 

2 MFV Fluxo de Valor Lean Geração dos fluxos atuais e futuros. 

3 
Tempos de 

melhoria 

Fluxo de Valor 

e Processo 
Lean 

Referencial de tempo para consecução 

das atividades nos níveis de fluxo e de 

processo. 

4 
Modelagem dos 

processos 
Processo BPM 

Utilização de softwares de modelagem 

com aplicação da notação BPMN 

5 
Simulação da 

condição futura 
Processo BPM 

Aplicação testes de simulação nos 

modelos de fluxo do processo 

6 Workflow Processo BPM 
Execução e rastreamento das atividades 

do processo mediante fluxos 

automatizados. 
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Mantendo-se a coerência técnica das abordagens Lean Office e BPM, respeitou-se as 

limitações e restrições de cada abordagem, bem como, buscou-se gerar mútuo fortalecimento 

das abordagens com foco em melhoria de processos. Isto pode ser evidenciado ao se avaliar 

que de um lado o Lean foi fortalecido com a inclusão de ferramentas e notações específicas 

para modelagem e simulação de processos, bem como, execução e controle de processos com 

sistemas de informação. De outro lado o BPM recebeu as características marcantes da 

abordagem Lean mediante a inclusão de técnicas explícitas para eliminação de desperdícios e 

aplicação de princípios tradicionais da mentalidade enxuta. Observou-se também 

características nativamente presentes nas duas abordagens, tais quais: análise de condição 

atual, proposta de condição futura, ciclo PDCA e melhoria contínua. 

4.2-CONTRIBUIÇÕES 

O modelo proposto é apresentado como um método estruturado para obtenção de 

melhores resultados nos processos de serviço mediante a eliminação de desperdícios e 

utilização de sistemas especializados para modelagem, simulação, execução e controle dos 

fluxos de informação. 

De maneira objetiva observa-se que a proposta contribui para: 

 redução de riscos em projetos de melhoria de processos focados unicamente

em implementação de tecnologia; 

 agregação de valor a abordagem Lean mediante ao uso ferramentas BPM para

modelagem em notação BPMN, simulação de processos, execução e 

rastreabilidade de fluxos de informação com ferramentas BPMS ou sistemas 

de informação correlatos; 
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 aplicação de método estruturado com convergência de objetivos para

melhoria de processos e fluxos de informação; 

 estabelecimento de uma nova cultura de melhoria contínua Lean com

explícita aplicação de tecnologia. 

4.3-LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

Este trabalho foi desenvolvido mediante uma ampla revisão teórica dos domínios do 

Lean e do BPM. Soma-se a isto o fato de que foram congregadas opiniões e revisões de 

profissionais de referência em ambas às abordagens. Não obstante a contribuição apresentada 

ressalta-se o fato de que o modelo proposto não foi colocado em condição de execução e ao 

reconhecer este fato tem-se a clareza que trata-se de um estudo conceitual que não obteve 

medição de resultados, lições aprendidas ou revisões baseadas em experiência de aplicação. 

4.4-PROPOSTA DE TRABALHOS FUTUROS 

Como proposta de trabalhos futuros relacionadas ao tema, objetiva-se colocar o 

modelo proposto em execução a fim de avaliar os resultados de fluxo de valor pré e pós 

aplicação do modelo. Dado aos resultados apresentados em um cenário de aplicação prática, 

objetiva-se avaliar o modelo com vistas a elevação do nível de maturidade e aderência. 

Adicionalmente,  entende-se que é possível integrar características do método de melhoria de 

processos Six Sigma a fim de complementar o modelo em uma perspectiva estatística da 

melhoria de processos e ampliação da qualidade. 
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4.5-SUGESTÃO DE TRABALHOS FUTUROS 

Conforme apresentado na Seção 2.3, a utilização de uma ferramenta BPMS não é 

condicional para sucesso em projetos de melhoria ou transformação de processos, entretanto, 

não se questiona sua importância na aplicação de programas de melhorias de processos 

baseados na abordagem BPM ou correlacionadas. Desta forma, considerando que: 

 no mercado há grande disponibilidade de ferramentas BPMS;

 o conceito de BPMS tende a evoluir para domínios de análise de dados 

mediante aplicação de conceitos de Business Inteligence e Big Data 

(iBPMS), ampliando a complexidade de análise e tomada de decisão; 

 a decisão de investimento em tecnologias BPMS tende a gerar altos custos

diretos e indiretos a organização com irreversíveis consequências de tempo 

no projeto; 

 as organizações, embora utilizem a mesma abordagem de melhoria de

processos, são únicas em suas formas de desenvolver e gerenciar projetos; 

 há dificuldades técnicas na compreensão dos fornecedores quanto a real

necessidade dos clientes. 

Neste contexto, objetiva-se a elaboração de guia estruturado de avaliação de 

ferramentas BPMS baseado na abordagem Analytic Hierarchy Process (AHP). Com aplicação 

do método citado, objetiva-se fornecer relação das ferramentas mais aderentes ao projeto e ao 

contexto organizacional de tal forma que a tomada de decisão seja realizada com o menor 

risco de falha possível. 
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6 – APÊNDICE – CONSULTA A ESPECIALISTAS 

Apresenta-se neste apêndice e-mails trocados junto a especialistas em Lean e BPM 

acerca da proposta de integração das abordagens. As informações apresentadas nas seções 

deste capítulo mostram com fidelidade a troca de informações junto aos especialistas e foi 

utilizada para identificar experiências de pessoas de referência na área. Foi possível avaliar 

que em um nível macro de observação, as opiniões dos especialistas foram convergentes no 

sentido de complementariedade das abordagens Lean e BPM para melhoria de processos de 

serviço. 

6.1 – Opiniões da Sra. Crhistine Dicken 

Quem: Crhistine Dicken 

País: Estados Unidos 

Empresa: Logimethods (http://www.logimethods.com) 

Mini currículo: 

Christine tem trabalhado na área de desempenho do processo desde 2002 e é um 

Certified Business Management Professional (ABPMP), um Lean / Six Sigma Black Belt 

(Arizona State University), e certificado Project Management Professional (PMP).  

Christine foi convidada para falar em várias conferências de BPM e Lean. Além disso, 

ela é uma contribuinte reconhecida para a segunda versão do Lean for Dummies. 

Christine conduziu o processo de trabalho para um projeto que ganhou o Prêmio Edison, 

maior prêmio da indústria elétrica, em 2008. Em janeiro de 2009, o seu estudo de caso, 

que documentou o papel da gestão de processos de negócios (BPM) na obtenção da 

excelência operacional e apoio à inovação em práticas de manutenção de subestações de 

uma utilidade, recebeu o prêmio "Best Overall única aplicação BPM" pela OMG e 

BPTrends. Esta viagem também foi documentada em um estudo de caso escrito pela 

Universidade do Estado do Arizona para Ivey Imprensa em 2010.  

Fonte: http://www.linkedin.com/pub/christine-dicken/37/b5/447 

E-mails 

De: Christine Dicken [mailto:christine.dicken@logimethods.com] 

Enviada em: terça-feira, 22 de abril de 2014 12:58 

Para: carlosbraguini@gmail.com 

Assunto: RE: Integrating Lean Office and BPM - Its Possible? 

Hello, Carlos, 

http://www.linkedin.com/pub/christine-dicken/37/b5/447
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I actually practice what you are proposing as your thesis: integrating concepts, techniques and tools for Lean 

and BPM. I also add the need to have strategic alignment for initiatives and project management. There is an 

aspect that is not talked about much and that is of sustainability of continuous improvement initiatives. If they 

are not strategically aligned then they so not provide the value that is required by executives to continue to 

sponsor the efforts. 

My answers are below but I will also direct you to a recording of a webinar I did for Software AG that may give 

you even more information. I have attached a copy of our one page explanation.   This webinar recording is 

located at http://www.logimethods.com/assets/sept18/sept18/index.htm 

I would be interested in your thoughts on my practice approach. 

Let me know if I can be of any additional assistance. 

Good luck with your thesis. 

Christine Dicken 

Practice Director for Business Process Performance 

Mobile: (480) 399-6405  

Accelerating Agility, Efficiency and Value... Pragmatically. 

De: Carlos Braguini [mailto:carlosbraguini@gmail.com] 

Enviada em: segunda-feira, 21 de abril de 2014 22:03 

Para: 'christine.dicken@logimethods.com' 

Cc: 'christine.dicken@softwareag.com' 

Assunto: Integrating Lean Office and BPM - Its Possible? 

Dear Ms. Dicken, 

My name is Carlos Braguini and I'm graduated/pos-graduated in IT and now i'm participating in a master's 

program in the area Production at a Brazilian university called ITA
1
. I got your contact in reference materials on 

BPM. 

I'm working on a Master's thesis on a thematic Process Management, with the main purpose to integrate 

concepts, techniques and tools of Lean Office and BPM approaches in a hybrid architecture to improve and 

optimize office processes. More information work are attached. 

I am seeking information from recognized experts in Brazil and other countries in order to know your 

impressions and help me on the right path. In this context, do the following questions: 

http://www.logimethods.com/assets/sept18/sept18/index.htm
mailto:carlosbraguini@gmail.com
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1-The essence of Lean does not proceed to technological fields, limited to just say "use the correct tools" and 

therefore leaving a gap to be exploited in this area. What are your views on this? Obviously Toyota has 

automated systems that support the organization. The focus on “tools supporting people” is in line with Lean 

but it is all about eliminating waste and technology should hepll with that.  I prefer to first optimize (simplify) 

the process and then automate.  

2-Similarly, BPM has no explicit techniques to eliminate waste flow and understand the concept of value from 

the perspective of the customer. Are you agree? I agree but what is great about BPM is the ability to capture 

issues, unanswered questions, problems, risks and opportuiteis as you document processes.  I conduct Lean 

Overview training before BPM sessions so that the process users can ategorize their issues etc in teh categories 

of waste. This helps with preventing people from trying to provide solutions int eh current state and also in 

starting to quantify the value of improvement.  

3-Do you believe that these methods can be combined so as to generate a new framework? Maybe Business 

Process of Lean Management. Yes, we call it Pragmatic EPM because the strategic alignment and the prject 

managemen are aslo essential.  

4- Is there any information or consideration that I have not asked you and you consider very important? Please 

take a look at the information on the Logimethods website. Especiallly  

Your contribution is very important to get success and especially to pass along information really conceptually 

correct. 

Best Regards, 

Carlos Braguini 

1
www.ita.br/ingles/ingles.htm 
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6.2 – Opiniões do Sr. Jhon Jeston 

Quem: John Jeston 

País Austrália 

Empresa: Management by Process (http://www. managementbyprocess.com) 

Mini currículo: 
Internacionalmente reconhecido como especialista e consultor em gestão BPM. 

Trabalhou com a London Business School na execução dos programas de mestrado para 

executivos em grandes organizações multinacionais. John Jeston fornece conhecimento e 

especialistas insights sobre estratégia de Business Process Management (BPM) e 

implementação. Oferece seus serviços a nível internacional através de Gestão por 

Processo. John tem mais de 30 anos de experiência em gerenciamento de projetos, re-

engenharia de processos de negócios, desenvolvimento de sistemas, terceirização e 

administração geral. Ele tem trabalhado com organizações em toda a Austrália, Europa, 

Arábia Saudita, Dubai, Reino Unido, México, Brasil, Portugal e África do Sul, para citar 

alguns. Ocupou os cargos de controlador financeiro, gerente divisional, diretor de uma 

empresa de software, diretor de recursos humanos e chief information officer (CIO).  

Livros Publicados:  

Business Process Management: Orientações práticas para implementações de sucesso de 

John Jeston & Johan Nelis de 2006 - 1 ª Edição; 2008 - 2 ª Edição; 2014 3 ª ed  

Gestão por Processos: Um Roteiro para Sustainable Business Process Management por 

John Jeston & Johan Nelis de 2008, Elsevier  

Além de Melhoria de Processos de Negócios, On To Business Transformation por John 

C. Jeston de 2009 Meghan-Kiffer Imprensa  

Fonte: http://www.linkedin.com/pub/john-jeston/2/505/b3a 

E-mails 
De: johncjeston [mailto:johncjeston@gmail.com]  

Enviada em: quarta-feira, 30 de abril de 2014 21:07 

Para: <carlosbraguini@gmail.com> 

Assunto: Re: RES: Integrating Lean Office and BPM - Its Possible? 

Well good luck Carlos. I would love to see your thoughts and conclusions once you develop them. Cheers. John 

John Jeston 

+61 (0)411 72 82 67 

Sent from my iPhone 

On 1 May 2014, at 3:10 am, "Carlos Braguini" <carlosbraguini@gmail.com> wrote: 

John, 

Firstly, thank you for sharing your experience. 

My objective is not compare Lean with BPM. I don't believe that this is intelligent. My main motivation is 

understand the strengths and weaknesses of each approach and so to propose the integration of Lean with BPM 

http://www.linkedin.com/pub/john-jeston/2/505/b3a
mailto:carlosbraguini@gmail.com
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in a strategy of process governance that use explicitly tools and concepts of Lean. 

I have seen many projects to improve processes without success and observed that:  

Deviation value (IT is more important than the essence of the process)  

A lot automation/workflow of activities that should not exist and, as you said, BPMS is only part of BPM.  

Excellent Lean projects combined with wrong technologies or disconnected of strategy to discover process. 

I want, at the end of the study, indicate the best way to leverage Lean and BPM mutually on a strategy of 

process governance. 

Best regards, 

Carlos Braguini 

ITA University 

São Paulo/Brazil 

De: John Jeston [mailto:johncjeston@gmail.com]  

Enviada em: sexta-feira, 25 de abril de 2014 03:56 

Para: carlosbraguini@gmail.com 

Assunto: RE: Integrating Lean Office and BPM - Its Possible? 

Carlos, I have commented against your questions below. Cheers, John 

John Jeston 

Mobile: +61 (0)411 72 82 67 

E: johnjeston@managementbyprocess.com 

Skype: john.jeston 

PO Box 132, 

Berry NSW 2535 Australia 

From: Carlos Braguini [mailto:carlosbraguini@gmail.com] 

Sent: Tuesday, 22 April 2014 12:46 PM 

To: johnjeston@managementbyprocess.com 

Subject: Integrating Lean Office and BPM - Its Possible? 

Dear Mr. Jeston, 

My name is Carlos Braguini and I'm graduated/pos-graduated in IT and now i'm participating in a master's 

program in the area Production at a Brazilian university called ITA
1
. I got your contact in reference materials on 

BPM. 

I'm working on a Master's thesis on a thematic Process Management, with the main purpose to integrate 

concepts, techniques and tools of Lean Office and BPM approaches in a hybrid architecture to improve and 

optimize office processes. More information work are attached. 

I am seeking information from recognized experts in Brazil and other countries in order to know your 

impressions and help me on the right path. In this context, do the following questions: 

mailto:johncjeston@gmail.com
mailto:carlosbraguini@gmail.com
mailto:johnjeston@managementbyprocess.com
mailto:carlosbraguini@gmail.com
mailto:johnjeston@managementbyprocess.com
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1-The essence of Lean does not proceed to technological fields, limited to just say "use the correct tools" and 

therefore leaving a gap to be exploited in this area. What are your views on this?[] Yes, Lean does not proceed 

to technology. Nor does it explicitly provide the necessary steps of Process Governance. It does not provide or 

promote the concepts of a process assets, nor a process architecture, etc 

2-Similarly, BPM has no explicit techniques to eliminate waste flow and understand the concept of value from 

the perspective of the customer. Are you agree?[] No I do not agree at all. BPM, in my opinion is a management 

philosophy and Lean / Six Sigma are sub-sets of BPM. Refer to Business Process Management: Practical 

Guidelines to Successful Implementations by Jeston and Nelis, 3
rd

 edition. The process improvement part of 

BPM absolutely includes reducing or eliminating waste and must be customer focused (therefore adding value 

to the customer – there is a specific chapter in the book about this, and it is mentioned throughout the book). 

Your proposition/proposal needs to provide more clarity around what you believe BPM to be. BPM is NOT all 

about technology although a BPMS can provide significant benefits in the right circumstances. I think you need 

to be more definitive in describing the area of BPM that you wish to compare with Lean. The Lean 

methodology is clear; BPM has less clarity amongst the various authors and there is no agreed methodology as 

yet. The methodology outlined in ABPMP is very narrow in my opinion; Smith and Fingar’s book is now quite 

old (and while excellent at the time) I believe BPM has moved on significantly in the last decade. 

3-Do you believe that these methods can be combined so as to generate a new framework? Maybe Business 

Process of Lean Management.[] I believe that the 7FE Framework, described in the book above, promotes the 

use of Lean and Six Sigma tools within it. The book does not explicitly describe the various tools (although 

some are mentioned). But the Framework is more about approach than specific tools. You could be more 

specific in your thesis in this area?? 

4- Is there any information or consideration that I have not asked you and you consider very important? 

Your contribution is very important to get success and especially to pass along information really conceptually 

correct. 

Best Regards, 

Carlos Braguini 

1
www.ita.br/ingles/ingles.htm 

http://www.ita.br/ingles/ingles.htm
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6.3 – Opiniões do Sr. Gart Capote 

Quem: Gart Capote 

País Brasil 

Empresa: ABPMP (www.abpmp.org.br) 

Mini currículo: 
Analista de Sistemas. Consultor de BPM e SOA para diversas empresas. Fundador e 

Presidente da ABPMP Brasil. Professor do curso de Pós-Graduação em Gestão de 

Processos da FAG-PR. Instrutor e Palestrante de Gestão de Processos, com artigos 

publicados em revista especializada e sites. Mais de 14 anos de experiência em TI, sendo 

6 anos dedicados ao BPM. Vivência no tratamento de negócios, processos e soluções 

para: e-Government (Nacional e Internacional), Petróleo, Telecom, Saúde, Seguridade, 

Previdência, Segurança Pública e Varejo. Desenvolvedor de metodologias e equalizador 

de práticas para projetos de Levantamento, Desenho, Melhoria e Gestão de Processos. 

Fonte: http://www.Leansixsigma.com.br/congresso/2010/content/gart.asp 

E-mails 

De: Gart Capote [mailto:gart@gartcapote.com]  

Enviada em: terça-feira, 8 de abril de 2014 14:03 

Para: carlosbraguini@gmail.com 

Assunto: Re: Informações 

Olá Carlos, 

Como vai? 

Muito obrigado pelo contato. É uma honra poder colaborar. 

Não só para mim, mas para o Comitê Executiva da ABPMP Brasil, Lean e todas as suas vertentes devem ser 

uma busca constante em iniciativas de gestão/melhoria de processos. 

No caso de Lean Office, os princípios da filosofia Lean, agregados aos de BPM, podem e devem potencializar 

as iniciativas. 

Acredito que um modelo “replicável” de configuração desta arquitetura traria muitos ganhos para as 

organizações brasileiras. 

Como também estou envolvido no lançamento de um selo editorial dedicado a modernização da gestão em 

nosso país, gostaria de dizer que, desde já, sua dissertação é de grande interesse para nós. 

Seria muito bom poder publicá-la. 

Grande abraço e fique sempre à vontade para me contatar. 

Gart Capote 

Site: www.gartcapote.com | Facebook: www.facebook.com/gartcapotebpm | Blog: www.mundobpm.com 

Em 07/04/2014, à(s) 22:19, Carlos Braguini <carlosbraguini@gmail.com> escreveu: 

Caro Gart, 

Me chamo Carlos Braguini, sou Analista de Sistemas e atualmente faço parte de um programa de Mestrado pelo 

ITA na área de Produção. Minha linha de pesquisa é sobre a otimização de processos administrativos ou de 

http://www.leansixsigma.com.br/congresso/2010/content/gart.asp
http://www.gartcapote.com/
http://www.facebook.com/gartcapotebpm
http://www.gartcapote.com/
mailto:carlosbraguini@gmail.com
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serviços. Dentro desta temática é que estou desenvolvendo uma pesquisa para Dissertação final visando a 

avaliação de uma possível integração de Lean Office com BPM e consequentemente a proposição de uma 

arquitetura híbrida para otimização de processos. A princípio vejo que os métodos se potencializam 

mutuamente, mas há que se considerar algumas variáveis de ambiente como cultura, estrutura, política, etc. para 

aplicação integrada.  

Acompanho seu trabalho há algum tempo e sempre uso como referência em pequenos experimentos com BPM. 

Desta forma, gostaria de sua opinião e/ou impressões sobre esta possibilidade(framework integrado). Embora 

esteja bem orientado e com bons materiais é muito bom trocar experiências com pessoas com know how na 

área. 

Um abraço e desde já lhe agradeço a atenção. 

Att 

Carlos Braguini 
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6.4 – Opiniões da Sra. Ana Greef 

Quem: Ana Greef 

País Brasil 

Empresa:  Lean Office  (www.Leanoffice.com.br) 

Mini currículo: 
Mestre em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação (UFPR), bacharel em Gestão da 

Informação (UFPR). Desenvolve pesquisas em Fluxos de Informação, mais 

especificamente sobre a avaliação e gestão desses por meio dos princípios do Lean 

Thinking (Mentalidade Enxuta), no conceito de Fluxo Enxuto de Informação, de sua 

autoria. Atua na implementação do Fluxo Enxuto de Informação e Lean Office 

(Escritório Enxuto) em ambientes de escritório. Estuda Sistemas de Gerenciamento de 

Processos de Negócio, desenvolvendo instrumento para análise desses Sistemas com base 

em domínios metodológico e ferramental do BPM. Tem experiência em projetos nas 

áreas de: Gestão de Fluxos de Informação e Lean Office; Estudo e resolução de 

problemas de informação em ambientes de escritório; Educação continuada, Educação 

corporativa e Educação à Distância, notadamente quanto à inserção de Ambiente Virtual 

de Aprendizagem nessas diversas dimensões de ensino-aprendizagem. (Texto informado 

pelo autor)  

Fonte: http://lattes.cnpq.br/7991579451050534 

E-mails 
De: Ana Carolina Greef [mailto:ana@Leanoffice.com.br] 

Enviada em: quarta-feira, 23 de julho de 2014 10:07 

Para: Carlos Braguini 

Assunto: Re: Informações e Orientação 

Carlos, 

Vi o seu material e sem dúvida a estrutura é extremamente relevante para os dois campos pertinentes - tanto 

gestão de processos quanto o Lean.  

Tem uma estrutura que é utilizada nas áreas da arquitetura e construção civil, chamada BIM, que trabalha com a 

integração entre processo de trabalho, informações e melhorias em arquivos únicos transversais entre equipes de 

trabalho. É uma estrutura que contempla, em outra área, um framework de trabalho similar em conceito ao que 

você propõe.  

O framework proposto no estudo é pertinente, e ainda mais se for possível desenvolver isso em software, como 

criar pacotes de software que incorporem nos BPMS a linguagem iconográfica e os valores de avaliação 

utilizados no Lean (a ferramenta BizAgi tende a ser uma das mais completas e a permitir essa integração).  

Não sei se respondi à sua necessidade, ainda mais depois de você ter me solicitado há tanto tempo. Se tiver 

contribuições mais específicas com as quais eu possa auxiliar seu estudo, me solicite.  

Agradeço a consideração, e me coloco à disposição em futuras necessidades. 

Abraço, 

De: Carlos Braguini [mailto:carlosbraguini@gmail.com] 

Enviada em: segunda-feira, 7 de abril de 2014 09:47 

Para: 'Ana Carolina Greef' 

Assunto: RES: Informações e Orientações 

Ana, 

Obrigado pelo retorno. 

http://lattes.cnpq.br/7991579451050534
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Concordo contigo em relação a estas variáveis de ambiente. Há um espaço no trabalho dedicado a 

considerações destas restrições. 

Conforme solicitaste, encaminho anexo a proposta aprovada pelo orientador ainda na fase de seleção do tema. 

Obrigado e vamos nos falando. 

Atenciosamente, 

Carlos Braguini 

De: Ana Carolina Greef [mailto:ana@Leanoffice.com.br] 

Enviada em: segunda-feira, 7 de abril de 2014 08:41 

Para: carlosbraguini@gmail.com 

Assunto: Re: Informações e Orientações 

Carlos, 

muito interessante a sua proposta de pesquisa.  

A visão de que o gerenciamento de processos pode usufruir de contribuições do Lean Office, e vice-versa, 

enriquece ambos os métodos mutuamente dependendo de certos cuidados com a cultura, política e estrutura 

organizacional.  

Para compartilharmos outras impressões precisaria conhecer mais sobre sua pesquisa, objetivos, universo de 

coleta de dados. Assim podemos conversar de forma mais direcionada.  

Grata, 

Att, 

Em 3 de abril de 2014 20:59, <carlosbraguini@gmail.com> escreveu: 

Olá Ana, tudo bem? 

Me chamo Carlos Braguini, sou Analista de Sistemas e atualmente faço parte de um programa de Mestrado pelo 

ITA na área de Produção. Estou desenvolvendo uma pesquisa para Dissertação dentro de uma temática de 

Gestão de Processos visando uma possível integração de Lean Office com BPM e consequentemente a 

proposição de uma arquitetura híbrida para otimização de processos. A princípio vejo que os métodos se 

potencializam mutuamente, mas ainda tenho um longo caminho de leitura e reflexões pela frente. 

Pelo que observei você possui valorosas contribuições através de publicações em ambas as áreas (Bpm e Lean 

Office). 

Desta forma, gostaria de sua opinião e/ou impressões sobre esta possibilidade(framework integrado). 

Um abraço e desde já lhe agradeço a atenção. 

Att 

Carlos Braguini 

mailto:ana@leanoffice.com.br
mailto:carlosbraguini@gmail.com
mailto:carlosbraguini@gmail.com
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7 – ANEXO 

Figura 29 - Guia Rápido Modelagem de Processos - Objetos da Notação BPMN 
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Figura 30 – Exemplo documento de definição fluxo de valor

Fluxo de Valor

Líder do Fluxo de Valor

Departamento/Setor

Data inicial

Data final

Informação Explicação

1. Caso de negócio Ligação do projeto com a estratégia 

da empresa

2. Oportunidades Quais são as oportunidades do 

projeto?

3. Meta Qual é a meta do projeto?

4. Escopo do projeto Processos que serão afetados pelo 

projeto. Começo e f im do processo 

fundamental

5. Membros da equipe Nome, setor e função do  

participante

6. Benefícios para clientes externos e/ou

internos

Mencione os clientes f inais e os 

indicadores chaves e benefícios 

que serão percebidos

7. Agenda Etapas do PDCA Início planejado Início real

8. Recursos requeridos Indique os recursos necessários 

para realização das atividades

9. Assinatura dos responsáveis

Documento de Definição do Fluxo de Valor

Descrição
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