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Resumo: Na arena dos negócios as mudanças ocorrem muito rapidamente. As organizações 
para posicionarem diante destas mudanças e enfrentá-las com habilidade e estratégias, tendo 
em vista melhorar a sua competitividade, precisam contar com metodologia e infra-estrutura 
tecnológica de suporte ao modelo de gestão, que ofereça a agilidade necessária para 
administrar com eficiência os seus negócios. Um sistema que permita fazer isto precisa 
oferecer facilidades e recursos apropriados para a gestão eficiente dos processos de negócio 
de forma dinâmica. Isto é, deve permitir a identificação, o mapeamento, a integração e a 
automação dinâmica destes processos. Este é o foco da abordagem a ser dada ao presente 
artigo. 
Palavras-chave: Gestão de Processos de Negócio; Reengenharia de Processos; Ferramentas 
de Gestão de Processos; Tecnologia de Informação.  

1. Introdução 

A Gestão de Processos de Negócio ou Business Processes Management (BPM) é um 
tema emergente. E por ser emergente pouco ainda se sabe sobre a real capacidade dos seus 
recursos e facilidades e muito menos ainda sobre as experiências e práticas com este produto 
no cotidiano corporativo. Trata-se de uma área ainda muito nebulosa, confusa e pouco 
explorada pelas organizações e num mercado onde a habilidade e astúcia dos vendedores de 
softwares se sobressaem gerando mais confusão e dúvida sobre o assunto. O objetivo deste 
artigo é contribuir para um melhor entendimento sobre este “Novo Mundo”, que é o mundo 
dos processos, no qual muitos dos princípios e conceitos, aparentemente novos, são na 
realidade nossos velhos conhecidos transvertidos de uma nova roupagem e coloridos pela 
expansão, riqueza e diversificação da linguagem, tentando dar a idéia de um mundo 
totalmente novo. 

 

2. Conceitos de Gestão de Processos 
Os conceitos que envolvem a Gestão de Processos são tantos e diversificados e a cada 

dia surgem novos conceitos e siglas numa rapidez cada vez maior, própria da “Era da 
Informação”, o que requer um esforço contínuo para manter-se atualizado. No entanto, para 
entender o “básico de um Sistema de Gestão de Processos de Negócio” é preciso fazer alguns 
esclarecimentos iniciais sobre estes conceitos.  

Comecemos por Processo: “Um processo pode ser definido como um conjunto de 
ações ordenadas e integradas para um fim produtivo específico, ao final do qual serão gerados 
produtos e ou serviços para um ou mais clientes em particular.” Oliveira (2006). Processos 
são resultados dos sistemas em ação, representados por fluxos de atividades ou eventos. 

Outra maneira de definir processos seria: “Ordenação específica das atividades do 
trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim, estradas e saídas, claramente 
identificados, enfim, uma estrutura para ação.” Davenport (1993). 

Um processo de negócio consiste de cinco elementos (LIN et. al., 2002, in OLIVEIRA 
et. al., 2006): tem seus clientes; é composto de atividades; estas atividades são voltadas para a 
criação de valor para os clientes; as atividades são operadas por atores [ou sistemas] que 
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podem ser humanos ou máquinas; frequentemente envolve várias unidades organizacionais 
que são responsáveis por todo o processo. 

O termo BPM foi usado pela primeira vez na música, tendo surgido em 1920, e 
significava Beats Per Minute. Desde então o seu acrônimo vem sendo constantemente usado 
em conceitos diferentes, tais como: Business Process Management, Business Process 
Modeling e Business Performance Management. Este último surgiu nos meados da década de 
90, usado por Hammer e Champy para distinguir a “Gestão de Processos de Reengenharia” de 
“Processos de Negócio” (PALMER, 2003; SMITH e FINGAR, 2003). Portanto, não é um 
conceito eminentemente novo. Porém, atualmente, o BPM pode ser entendido como uma 
abordagem diferente, tendo em vista a administração do ciclo de vida completo dos Processos 
de Negócio, onde os analistas de negócio e não os técnicos de TI (Tecnologia Informação) são 
os responsáveis pela gerência deste ciclo, sem terem que se preocupar em aprofundar nos 
conceitos tecnológicos. O que pode ser considerado novo é o Sistema de Gestão dos 
Processos de Negócio (Business Process Management System) ou BPMS que representa a 
plataforma tecnológica usada na Gestão de Processos. Portanto, BMP é metodologia e BPMS 
tecnologia (SMITH e FINGAR, 2003). Neste contexto, as organizações pioneiras que 
percebem a potencialidade deste sistema estão seguindo os seguintes passos: a) entender o 
BPMS; b) fazer testes piloto para explorar seus recursos e facilidades; c) fazer a sua instalação 
de maneira escalonada e de forma controlada. 

O ciclo de vida de um processo envolve as seguintes fases: desenho, implantação, 
monitoramento e otimização do processo. Além disso, usar o BPM não significa, 
necessariamente, ter que adotar uma teoria específica, como TQM (Total Quality 
Management), BPR (Business Process Reegineering) ou Seis Sigma (SMITH e FINGAR, 
2003). Significa administrar o ciclo de vida completo do processo seja qual for a teoria 
adotada.  Desse modo, o BPM pode também ser definido como uma disciplina metodológica 
para a implementação de melhorias e práticas de métricas, indicadores chave de desempenho 
(KPI ou Key Performance Indicators), colaboração e gestão de mudança. (ROCK, 2004).  

O BPM evoluiu a partir das raízes do Workflow, do Groupware e das Aplicações de 
Integração da Empresa (Enterprise Aplication Integration). As primeiras implementações de 
Gestão de Processos se deram com base nos softwares de Workflow e ocorreram ainda no 
início da década de 80 e, posteriormente, nos anos 90, com o surgimento do conceito de 
Reengenharia dos Processos de Negócio, lançado por Hammer & Champ. Trata-se de “um 
framework usado para documentar, desenvolver, implementar, monitorar e otimizar múltiplos 
tipos de aplicações de automação de processo – incluindo processo – que envolvem sistemas e 
pessoas.” (HUNTRESS, 2005). 

As ferramentas do BPM são usadas para desenhar modelos de processo de negócio, 
processar o fluxo de modelos e de dados, regras de negócio, otimizar, monitorar e manter 
vários processos que ocorrem dentro de uma organização. Assim, como veremos a seguir, se 
existe hoje uma solução que se propõe a fazer a integração de pessoas, processos e tecnologia 
em todos os níveis organizacionais numa única estrutura capaz de possibilitar a criação de um 
ambiente mais produtivo, esta solução é o BPM. (HANDYSOFT, 2003) 

 

3. Em que os processos podem nos ajudar? 
A Gestão de Processos tem se tornado cada vez mais um requisito essencial para os 

Sistemas de Gestão Organizacional, sendo suporte decisivo na implementação de vários 
modelos de gestão, tais como:  
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a) ISO 9000:2000 e ISO 9000:5000 (Sistemas de Gestão da Qualidade); 
b) Critérios de Excelência do Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ); 
c) CMMI (Capability Maturity Model Integrated), modelo de qualidade de software; 
d) Seis Sigma (Um sistema de controle da qualidade total); 
e) Sistemas do tipo ERP (Enterprise Resource Planning), tais como: Microsiga, Data 

Sul, SAP, etc.; 
f) Sarbanes-Oxley (Lei americana aprovada em 2002 para forçar a Governança 

Corporativa e evitar outros escândalos financeiros como os que ocorreram com as 
empresas Enron e WorldCom). 

 
Um Sistema de Gestão de Processos de Negócio (BPMS) contribui para a Gestão 

Organizacional da seguinte forma: 

a) Facilita a comunicação e a integração das pessoas em todos os setores da 
Organização; 

b) Ajuda e facilita o planejamento, a organização, a liderança e o controle de tudo o 
que é feita na empresa; 

c) Dá flexibilidade e agilidade para mudanças do contexto funcional do negócio. 
 

O BPMS é um eficaz instrumento na busca da melhoria do Sistema de Gestão 
contribuindo para a implementação de mudanças que tornem ou mantenham a empresa 
competitiva com fluxos de trabalho claramente definidos, automatizados e racionais, atuando 
de forma complementar as estruturas informatizadas tradicionais, na busca da satisfação dos 
clientes ou consumidores. O BPMS interliga pessoas e processos, gerencia transformação e 
acesso à informação, trata exceções e orquestra o fluxo de processos. (VERNER, 2004). 

Para tal, qualquer BPMS, após ser instalado e customizado deve, no mínimo, ser capaz 
de: 

d) Captar e identificar – modelar – os processos críticos e necessários à Gestão do 
Negócio da empresa; 

e) Entender, aceitar e operar o esquema de identificação, o seqüênciamento e a 
interação desses processos; 

f) Tornar possível a integração do sistema de gestão de processos com o ambiente de 
TI; 

g) Aceitar o conjunto de critérios e métodos (Metodologia) adotados pela 
Organização, visando assegurar a efetiva operação e o monitoramento desses 
processos; 

h) Fornecer e colocar disponível, a tempo e na hora certa, informações sobre esses 
processos; 

i) Possibilitar o monitoramento de atividades (BAM) – monitorar o funcionamento e 
desempenho dos processos; 

j) Fornecer ferramentas para análise da estrutura atual, simulação e otimização de 
processos; 

k) Fornecer recursos e facilidades para a implementação de ações visando a obtenção 
de resultados planejados e melhoria contínua desses processos. 

 
Ao longo de sua historia a maioria das empresas bem-sucedidas desenvolveu seus 

próprios mecanismos de otimização e controle para as suas atividades críticas. Em 1970 e 
1980, as empresas melhoram seus processos recorrendo à Gestão pela Qualidade Total 
(TQM). Em 1990, elas tentaram radicalizar aderindo à Reengenharia de Processos.  Na 
década atual, muitas empresas estão voltando a melhorar seus processos usando o Seis Sigma 
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(DAVENPORT, 2005), e outros modelos de gestão, como o CMMI (Capability Maturity 
Model Integrated) e o Process Classification Framework (PCF).  

Atualmente os processos de negócio estão sendo transformados em commodities 
(DAVENPORT, 2005), pois estão sendo criados padrões num ritmo muito grande por 
diversas empresas e instituições, como por exemplo: o Supply-Chain Council (padrão SCOR), 
a American Productivity and Quality Control (padrão PCF), o TeleManagement Fórum 
(padrão eTOM), o Software Engineerig Institute (padrão CMMI) e a International 
Standardization Organization (padrão ISO 9000). Isto evidencia a inclusão do BPM na 
agenda de discussão do mundo inteiro, significando que os processos de negócio estão na 
ordem do dia de boa parte das empresas, denotando vida longa para os processos, seus 
modelos, padrões e metodologias, e seus sistemas de gestão. 

 

4. Posicionamento dos Fornecedores de Pacotes BPM 
As ofertas de tecnologias disponíveis e que fazem os Sistemas de Gestão dos 

Processos de Negocio funcionar são muito variadas. Mas, os maiores fabricantes de 
Softwares, como a IBM, Microsoft, SAP e Oracle, só começaram recentemente a penetrar no 
mercado de BPMS. Desse modo, o mercado é liderado por empresas menores, porém, mais 
direcionadas e focadas nos produtos do BPMS, como a Appian, CommerceQuest, FileNet, 
Fuego, Lombardi Software, Pegasystems, Savvion e Ultimus.  

Tipicamente, as maiores inovações nesta área vêm de Start Ups (empresas iniciantes). 
Quando comparadas as ofertas de mercado, as empresas maiores prestam suporte mais fraco 
do que as menores, ao se levar em consideração os seguintes aspectos: (HILL, 2005)  

a) Suporte para padrões de integração de workflow em processos mais abrangentes; 
b) Definição e manutenção de regras orientadas para usuário de negócio; 
c) Colaboração humana;  
d) Fluxo integrado de documento e conteúdo. 

 
A amplitude e potencialidade das tecnologias ofertadas variam do “quase nada”, onde 

situam-se as linguagens, como JAVA e BPEL, aos pacotes  de softwares completos, como os 
Sistemas ou Aplicações de BPM.  Entretanto, os produtos BPM são orientados para um ou 
outro tipo de processos de negócio e, na maioria das vezes, tem-se dificuldade de encontrar 
alguma solução pronta no mercado que seja completamente compatível com um ambiente de 
negócio específico.  Outras aplicações são genéricas e precisam sofrer grandes adaptações 
para um ambiente de negocio com características particulares. 

O quadro 1 serve para que se tenha uma melhor idéia sobre os pacotes de produtos 
BPM comercializados. No mercado competem diferentes tipos de fornecedores, e alguns deles 
optaram por desenvolver, a partir do zero, suítes que incorporam utilitários e ferramentas em 
parceria com outros fornecedores. Outros preferiram uma combinação mista, desenvolvendo 
alguns utilitários e adquirindo licenças de ferramentas e outros utilitários de fornecedores 
independentes. A combinação é variada não sendo simples entender as diversas origens dos 
componentes de softwares embutidos num pacote de BPM disponível no mercado. Por 
exemplo, quase a metade das Suítes oferecidas atualmente não inclui um Motor de Regras 
nativo, pois os fornecedores destes pacotes optaram por licenciar este componente 
diretamente de um vendedor de Ferramentas de Gestão de Regras de Negócio (Business Rule 
Management Tool). Do mesmo modo, alguns fornecedores decidiram pelo uso de licenças do 
Biz Talk da Microsoft para a execução das funções de suporte ao EAI em suas Suítes. Alguns 
até mesmo dividem o Motor BPM, usando um Motor derivado do Workflow para as funções 
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de interação humana e outro Motor de integração independente para a gerência das aplicações 
de softwares. (MIERS e HARMAN, 2005). 

QUADRO 1 – Visão geral dos pacotes oferecidos no mercado de BPM 
PACOTES CONTEÚDOS 

Linguagens Costuma conter apenas uma das linguagens de programação, 
que pode ser BPEL ou JAVA, dependendo do vendedor. 

Servidores BPM Costuma incluir suporte completo para a instalação e uso da 
tecnologia EAI (Enterprise Archtecture Integration). 

Ferramentas e Utilitários Costuma conter as ferramentas e utilitários do tipo stand 
alone, isto é, que rodam sozinhos em equipamentos a parte. 
Por exemplo, as ferramentas de modelagem de processos 
vendidas pela empresa Proforma & CaseWise e o conjunto de 
regras de negócios oferecidos pela empresa Ilog & Corticon. 

Suítes BPM Contêm, geralmente, um conjunto de tecnologias de 
modelagem de processos com suporte para usuários 
experientes, analistas de negócio e desenvolvedores de 
sistemas. Visa a geração de módulos que serão executados no 
“Motor BPM”, ou BPM Engine. 

Suítes BPM + Frameworks Em geral contém conjunto de componentes padrões pré-
formatados (frameworks e templates), visando servir de 
modelos nas atividades de modelagem de processos. 

Aplicações BPM completas Como o próprio nome indica, costuma conter Aplicações ou 
Sistemas de BPM completos (BPMS) e prontos para 
execução, necessitando apenas de adaptações e 
customizações. 

Fonte: Miers & Harman (2005) – Traduzido e adaptado. 

 

Outra forma de mostrar o posicionamento dos fornecedores de produtos BPM é 
ilustrada na Figura 2, que serve também ao propósito de descrever as camadas de tecnologias 
que formam um BPMS. 

 
FIGURA 1 – Espectro do posicionamento dos vendedores de pacotes de BPM. 
Fonte: Miers & Harman (2005) – Traduzido e adaptado. 
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5. A Arquitetura do BPM 

Como a oferta de pacotes de softwares de BPM varia de vendedor para vendedor, não 
existe uma arquitetura única ou padrão para o ambiente BPM.  No entanto, foi fundado nos 
Estados Unidos um Instituto cuja principal missão é a criação de um padrão consistente para 
este ambiente. Embora haja ainda muito trabalho a ser feito, este Instituto já conseguiu criar 
alguns padrões de componentes BPM, como o BPMN. Dessa forma, partindo de um modelo 
de Suíte BPM de arquitetura genérica, é desejável que todos os BPMS ofereçam os 
componentes tecnológicos mostrados na Figura 2 e descritos logo depois. 

 
FIGURA 2 – Modelo Genérico de uma Suíte BPM. 
Fonte: Miers & Harman (2005) – Traduzido e adaptado. 
 

5.1. Descrição dos Componentes de uma Suíte de BPM Genérica 

Os componentes necessários para compor uma possível arquitetura de Suíte BPM, são 
os seguintes: 

5.1.1. Frameworks e Templates (modelos pré-formatados visando facilitar a 
modelagem de processos); 

5.1.2. Módulo de monitoramento do desempenho do BPM; 
5.1.3. Modelagem de Processo (módulo de ferramentas e utilitários de modelagem); 
5.1.4. Regras de Negócio (padrões que orientam o fluxo de decisão e ação na 

execução de processos); 
5.1.5. Motor BPM (O coração do BPM); 
5.1.6. Motor de Integração de Softwares (ferramentas de integração de aplicações); 
5.1.7. Interface de Desenvolvimento (permite a interação do pessoal de 

desenvolvimento de aplicações com o BPMS); 
5.1.8. Interface de Gerenciamento (viabiliza a gestão de processos pelos gerentes 

responsáveis por estes); 
5.1.9. Módulo Desenvolvimento de Interface Humana (permite a interação humana 

com o BPMS); 
5.1.10. Módulo de Interface de Usuário (permite a interação de usuários com os seus 

respectivos processos); 
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5.1.11. Servidor de Aplicação e Infra-estrutura (viabiliza a execução de aplicações não 
BPM, como ERP, SCM e CRM); 

5.1.12. Repositório BPM e Base de Dados (viabiliza o armazenamento de dados e 
informações diversas). 

 
5.2. Arquitetura de um BPM específico 

Os exemplos reais de estudo de casos são mais fáceis de ser compreendidos. Por isso, 
vamos tomar como exemplo a Suíte BMP Appian Entreprise 5, disponível no mercado de 
BPM e comercializado pela empresa de mesmo nome: APPIAN. (APPIAN, 2006), conforme 
ilustrado na Figura 3. 

 
 

FIGURA 3 – Arquitetura da Suíte BPM Appian Enterprise 5. 
Fonte: Appian (2006) – Traduzido e adaptado. 

 

Para melhor entendimento da funcionalidade do BPMS vamos explorar, a seguir, a 
Figura 3, descrevendo as operações essenciais da Suíte BPM Appian Enterprise 5. 
(BPMBASICS, 2006; APPIAN, 2006).  

5.3. Descrição dos Módulos da Suíte BPM Appian Enterprise 5 

5.3.1. Módulos de Gestão de Processo 
5.3.1.1. Modelador de Processo – Permite, aos usuários tecnicamente treinados, 

fazerem a análise e modelagem de processo, passo a passo, bem como 
atribuir lógica de funcionamento ao mesmo; 

5.3.1.2. Motor de Regras – Gerencia o fluxo de informação e atividades dentro 
de um processo específico e de acordo com regras estabelecidas, facilitando 
a automação, controle e auditagem de políticas e práticas inerentes a seu 
funcionamento; 

5.3.1.3. Simulação – Permite fazer testes simulados do desempenho de 
processo baseados em cenários (SILVER, 2006). Visa identificar gargalos 
ou pontos de estrangulamento e erros podendo atuar de forma preventiva na 
avaliação de mudanças; 

5.3.1.4. Gerência de Processo – Executa o fluxo atual do processo, destinando 
as atividades manuais às pessoas e as automatizadas às aplicações, na 
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medida em que o processo vai sendo executado. Contribui para a melhoria 
contínua do processo. 

5.4. Módulos de Gestão do Conhecimento 
5.4.1. Gerência de Documento – Permite, aos usuários autorizados, compartilhar 

tarefas, conteúdos, documentos e notificações através das comunidades ou 
grupos de conhecimento. Com base nos serviços WEB (WEB Services), facilita o 
armazenamento, a segurança e a pesquisa de documentos eletrônicos; 

5.4.2. Gerência de Conteúdo – Gerencia o ciclo de vida de conteúdos (documentos 
eletrônicos), tais como: texto, imagens, áudio, vídeo e páginas de portais da 
Internet, mantendo-os atualizados; 

5.4.3. Ferramentas de Colaboração – Remove as barreiras de comunicação inter e 
intra-departamentais por meio de fóruns de discussão, ambiente dinâmico de 
trabalho e grupos de mensagens; 

5.4.4. Portal de Informações – Provê aos usuários um ambiente de trabalho produtivo 
para a administração de atividades, conteúdos, formulários e notificações. 

5.5. Módulos de Gestão Analítica 
5.5.1. Monitor de Atividade de Negócio (BAM) – Acompanha, monitora e notifica os 

usuários de processos sobre os eventos (passados, presentes e futuros) 
relacionados aos processos em execução por meio de mecanismo de disparo e 
alertas que podem iniciar, interromper ou corrigir um fluxo de processo com base 
nas regras associadas a este processo (NGHIEM, 2003); 

5.5.2. Análise de Processos – Provê feedback sobre os processos de modo que este 
possa ser melhorado futuramente, permitindo, aos gerentes de processos, a 
medição da forma e tempo de execução; 

5.5.3. Análise de Negócios – Permite aos gerentes da linha de negócio, identificar 
resultados, tendências e oportunidade de negócio por meio de relatórios e painéis 
e reagir de acordo com a situação; 

5.5.4. Painéis de Informação – Provê painéis de informação seguros, com visão 
analítica das informações, permitindo aos usuários monitorar o desempenho 
processos de negócio que perpassam os diferentes setores da empresa.  

 
6. Como Funciona o BMPS 

Descrito de forma resumida, o BPMS funciona da seguinte maneira: (PETRASSE, 
2004):  

6.1. O analista de negócio desenha os processos de negócio. As informações sobre os 
processos são digitalizadas em um formato que pode ser facilmente entendido tanto 
pelos usuários de negócio como pelos técnicos. Os processos digitalizados se tornam 
instruções de execução de processo usadas pelo BPMS. Nenhuma tradução em 
linguagem código, como Java, é requerida.  Pense no BPMS como uma máquina 
virtual; 

6.2. Uma vez que os requisitos de processos são entendidos, um analista de integração 
trabalhará com o analista de negócio para identificar pontos de ligação com 
aplicações existentes. Em muitos casos, podem existir “projetos” que já exponham os 
pontos de integração. Quando estes não existem, o analista de integração cria novos 
projetos usando as ferramentas do BPM e fazendo a integração. Em outros casos, os 
recursos de TI são colocados disponíveis para teste e subseqüente implementação; 

6.3. Depois de testado, o desenho do processo é migrado para o ambiente de execução, 
isto é, para o Motor do BPM. Este passa então a gerenciar os processos final de 
negócio, tanto os manuais quantos os automatizados via “Portal de Informações”. Ele 

 
8



XIII SIMPEP - Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 
 

provê trilhas de auditagem e as informações necessárias para o Monitoramento das 
Atividades de Negócio (BAM) e para a análise de desempenho de processos de 
negócio via “Painéis” (dashboards); 

6.4. Os gerentes de processos utilizam o Portal para exibir novos itens de trabalho. O 
BPMS apresenta telas relacionadas a cada passo do processo, permitindo aos gerentes 
completarem suas atividades. As telas são customizadas para cada gerente de modo 
que eles possam visualizar e alimentar informações relacionadas à suas tarefas 
específicas. Em muitos casos, os usuários mais experientes são autorizados a interagir 
com processos, de uma forma mais avançada, por exemplo, e resolver pendências ou 
exceções; 

6.5. Na medida em que as solicitações de execução de processos vão sendo executadas, 
um monitor de atividade vai fornecendo alertas às anomalias que podem ocorrer 
como, por exemplo, a execução demasiadamente longa de um processo. Os analistas 
de negócio podem também ser imediatamente notificados a tomar ação corretiva; 

6.6. Finalmente, métricas e informações detalhadas sobre processos são armazenadas para 
análise posterior pelos analistas e gerentes de processos visando identificar futuras 
melhorias. Quando as melhorias são concebidas, os analistas podem fazer simulações 
para validar os novos desenhos de processos antes da sua implantação. O 
detalhamento de informações providas pelo BPMS permite manter o ciclo de 
melhoria contínua do processo. 

 
7. O que um Sistema de BMP deve fazer 

Juntos, o BPM, o BPMS e suas ferramentas devem oferecer aos seus usuários um 
ambiente operacional que conte com os seguintes recursos e facilidades: suporte para o 
desenho, execução, administração e monitoramento de processos, além de interfaces capazes 
de gerenciar a interação de aplicações e de pessoas, tais como: (HAVEY, 2005) 

7.1. Uma linguagem de notação gráfica, como o BPMN (que é um dos melhores padrões 
desta linguagem), e uma ferramenta gráfica de desenho ou modelagem de processos 
de negócios, como o modelador de processos ITpears. A ferramenta de desenho deve 
ser capaz de exportar os mapas de processo para a geração de um código executável 
pelo motor do BPMS; 

7.2. Um motor do BPMS (Runtime Engine) para executar os processos, carrega os mapas 
de desenho do processo, e gerencia a sua execução com uma linguagem, como o 
BPEL (que é um dos melhores padrões linguagem de execução); 

7.3. Um console de gerenciamento e uma linguagem de gerência de interface com o 
sistema, para o monitoramento, alteração de objetos de processos em tempo de 
execução, definição de processos, atividades, tarefas manuais de usuários e outras 
funções; 

7.4. Um conjunto de serviços de WEB (Web Services) com uma Worklist que permita a 
interação humana entre os usuários, processos e sistema visando a gerência desta 
interação; 

7.5. Uma linguagem específica (como XML ou JAVA) para os serviços de WEB que 
permita a interação de aplicações internas, ou seja, da própria rede da empresa (como 
base de dados, sistema ERP e mainframe) e externas para conexão às de redes de 
terceiros (como clientes, fornecedores, parceiros, etc.); 

7.6. Um protocolo de comunicação para os serviços especiais de WEB, tipo SOAP 
(Simple Object Access Protocol). Este protocolo possibilita o funcionamento de uma 
Arquitetura Orientada a Serviços ou Service-Oriented Architecture (SOA). Neste 
caso, serviço refere-se a uma unidade de trabalho a ser executada de acordo com uma 
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entidade computacional, como um usuário humano ou um programa. Esta arquitetura 
define como duas ou mais entidades deste tipo deverão interagir na execução de uma 
unidade de trabalho sob o domínio de outra entidade.  

 
8. Diferenças entre Software, Suíte e Sistema de BMP 

Software é um ou mais programas de computador desenvolvido para um fim 
específico. Uma Suíte engloba, geralmente, mais de um software e oferece recursos para a 
execução de atividades mais variadas. Um Sistema, por outro lado, pode ser tomado como 
sinônimo de Suíte, como acontece com alguns fornecedores. Mas, há no mercado, 
fornecedores que preferem diferenciar Suíte de Sistema como a Appian, por exemplo. Esta é 
uma forma de escalonar e facilitar a comercialização de produtos do BPMS. Neste caso, um 
Sistema é mais do que uma Suíte, e oferece recursos, facilidades e meios para a 
implementação de um ambiente mais completo e integrado. A Appian faz a distinção destes 
componentes usando a seguinte definição. 

8.1. Software 
Em sua forma simples, o BPMS automatiza, executa e monitora processos de negócio, 

do início ao fim, conectando pessoas a pessoas, aplicações a aplicações, e pessoas a 
aplicações. Fazendo isto, o BMP vai além dos seus predecessores: workflow e EAI 
(Enterprise Application Integration). Conectando pessoas e aplicações, o Software inclui os 
seguintes componentes: 

a) Módulo de Desenho de Processo; 
b) Módulo Motor de Processos;  
c) Módulo de Regras de Negócio; 
d) Módulo de Gerência Analítica. 

 
8.2. Suíte 

A Suíte BPM surgiu rara resolver as deficiências do Pacote de Software e para 
oferecer outros recursos, como maior variedade de processos, gestão do conhecimento e 
gestão analítica em um pacote unificado. Além das facilidades contidas no pacote de software, 
descrito antes, uma Suíte BPM inclui as seguintes funcionalidades: 

a) Gestão de Documentos; 
b) Ferramentas Colaborativas; 
c) Gestão Analítica de Negócio; 
d) Portal de Informações. 

 
8.3. Sistema 

O Gartner Group estendeu recentemente a definição de BPMS da seguinte maneira: 
“uma prática de gestão que provê a governança e monitoramento de um ambiente de 
processos de negócio, de forma automatizada, visando a melhoria e agilidade do desempenho 
operacional”.  Na concepção da Appian, esta visão mais holística oferece uma abordagem 
estruturada para a otimização de processos, levando em conta as ferramentas de software 
descritas antes, bem como os métodos, políticas, métricas e práticas de gestão. De acordo com 
o Gartner, o BPMS está se tornando um Sistema de Gestão Orientado para Processos e que 
requer, além dos recursos de TI os seguintes requisitos: 

a) Expertise e experiência – Foco nas habilidades, treinamento, educação, 
certificação, pesquisa e acúmulo, em negócio e capital intelectual, todos orientados 
a processos; 
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b) Disciplina organizacional – Adoção de novas ou melhores: cultura, estrutura, 
papéis, incentivos, responsabilidades, incentivos e procedimentos; 

c) Administração e Controle de Atividades – Melhoria de processos pela definição, 
modelagem, simulação, implementação, execução, monitoramento, análise e 
otimização; 

d) Parceria e serviços – Reforço de alianças e parcerias visando a busca de serviços, 
tais como, consultoria, implementação e processos de terceirização. 

 
Uma vez que esta visão do BPMS possibilita às Organizações a abstração da infra-

estrutura tecnológica dos processos de negócio, ela permite ir além da automação dos 
processos de negócio (Software) e da solução de problemas de negócio (Suíte). Ela possibilita 
resposta mais rápida do que a dos competidores nas mudanças do consumidor, do mercado e 
das demandas regulatórias, criando vantagem competitiva. 

 
9. Conclusão 

A essência da Gestão de Processos – BPM – está na tríade: modelagem, 
monitoramento e melhoria contínua. Destes elementos, a modelagem tem um caráter mais 
duradouro, enquanto que o monitoramento deve ser feito de maneira contínua fazendo-se 
avaliações mediante medidores de performance estabelecidos (key performance indicators). 
Caso sejam detectadas não conformidades, deve ser feita uma análise da diferença entre o 
desempenho esperado e a realidade captada, tendo em vista a proposição de mudança que 
resulte na obtenção dos resultados esperados. 

Podemos estender a essência da Gestão de Processos ao uso de ferramenta que 
possibilite o monitoramento contínuo do desempenho do modelo, atuando de forma síncrona 
e ininterrupta com o funcionamento do negócio. E mais: uma ferramenta de gestão pode 
propiciar um benefício extra – reforçar o resultado esperado da Gestão de Processos – que é a 
agilidade e flexibilização para mudanças no negócio. 

O BPMS não é apenas uma ferramenta, é uma estrutura crítica de negócio que deve 
funcionar ininterruptamente durante 24 horas por dia e 7 dias na semana. Dessa forma, a meta 
a ser atingida pode ser encarada como o desafio da integração total, com um ambiente 
orientado a processos, no qual mudanças possam ser implementadas de forma dinâmica e em 
tempo e de modo que estas mudanças se reflitam imediatamente nas aplicações. Afinal em 
tempos de globalização, temos de considerar a possibilidade de mudanças em empresas que 
atuem “over the world” com processos funcionando de forma ininterrupta. Mesmo estando em 
consonância com o desempenho esperado, os processos podem precisar de alteração para que 
a empresa mude, visando obter ou manter maior competitividade no mercado, traduzida por 
aumento em sua performance comercial em qualquer dos fatores direta ou indiretamente 
ligados a ela: melhor qualidade, menores custos, maior produtividade, maior produção ou 
menores preços. Isso é complexo e toma tempo. 

A palavra chave é eficácia. Como conseguir isto se estivermos diante de modelos 
complexos em mercados de extrema mudança? Certamente não poderemos alcançar a eficácia 
sem a automação das funções do BPM e, assim, torna-se oportuno agregar mais um elemento 
ao BPM – a tecnologia – representada pelos BPMS, pois, sem eles, torna-se extremamente 
difícil a implementação da Gestão de Processos. 

Possivelmente, uma das melhores vantagens do BPMS seja a possibilidade de criação 
e uso de uma linguagem de comunicação comum entre o pessoal de negócio e os profissionais 
de TI. Isso além de contribuir para a redução do tempo de desenvolvimento de aplicações, 
devido à sua arquitetura orientada ao desenho de processos (design driven architecture), 
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possibilita também evoluir a maneira de fazer negócio, ao permitir a implementação de uma 
plataforma de entrega de serviço (service delivery plataform).  

Por outro lado, um sistema de Gestão de Processos de Negócio, tal como o desejamos, 
isto é, que faça tudo o que precisa ser feito, de forma eminentemente dinâmica, ainda pode ser 
considerado um distante nirvana. Embora, há cerca de uma década já existissem os primeiros 
softwares de BMPS, ainda há muito a ser feito até que tenhamos um BPMS realmente 
maduro, integrado e devidamente consolidado. No estagio em que se encontra, mesmo após 
terem passado por significativa evolução, os BPMS ainda são mais promessas do que 
realidade. 

Juntando ambas, a arquitetura dirigida a processos e a plataforma de entrega de 
serviço, as empresas usuárias do BPMS, poderão reformular sua forma de gestão de negócio, 
tornando-se mais ágeis, flexíveis e competitivas. Assim, poderão enfrentar o desafio de fazer 
em 6 meses o que hoje leva 18 meses.  Neste sentido a plataforma BPMS poderá ajudar, e em 
muito, a resolver este problema. 
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