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Resumo: Buscando a qualidade e a excelência no atendimento Logístico, a organização que 
iremos descrever neste trabalho lançou mão do uso de modernas tecnologias da informação 
para o apoio a processos logísticos. O Projeto PAIOL foi criado com o objetivo de 
aprimorar e padronizar processos de Abastecimento. A modelagem de processos foi 
fundamental para a realização do Projeto e para apoiar a evolução e manutenção do 
sistema de informação utilizado. Este conjunto de procedimentos resultou em uma maior 
eficiência, eficácia, dentre outros tantos ganhos.  A motivação para a criação do projeto, a 
metodologia usada, bem como os produtos gerados, benefícios alcançados e problemas 
encontrados estão descritos detalhadamente neste trabalho. 

Palavras-chave: Análise e Modelagem de Processos; BPMN; Supply Chain Management 
(SCM); Workflow. 
 
1. Introdução 

Segundo YOSHISAKI (2005), o Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, ou Supply 
Chain Management (SCM), é a integração dos diversos processos de negócios e organizações, 
desde o usuário final até os fornecedores originais, gerenciando o fluxo de produtos, 
pagamentos, serviços e informações que agregam valor para o cliente. 

De uma forma geral, as organizações voltadas à produção e à distribuição de materiais 
têm apresentado uma necessidade de desenvolver excelência na gestão da logística e de sua 
cadeia de suprimentos. Uma administração eficiente de sua logística envolve um grande 
número de agentes, gerando um grande volume de informações. Tais características tornam 
necessário um processamento veloz, com qualidade e segurança. A partir desse cenário, torna-
se necessário e essencial, a qualidade dos processos de abastecimento, tantos nas atividades 
gerenciais quanto nas atividades operacionais. 

A organização que será descrita neste trabalho é da área pública e de grande porte, que 
sempre visou atender da melhor forma possível seu público interno. Ciente das tendências de 
mercado e objetivando principalmente padronizar e aprimorar os processos relacionados à 
cadeia de suprimentos do Sistema de Abastecimento, esta organização investiu em um grande 
projeto na área logística, denominado de Projeto PAIOL. 

A organização possui uma Diretoria de Abastecimento, responsável por um conjunto 
de órgãos, processos e recursos,  interligados  e  interdependentes,  estruturado  com   a 
finalidade  de promover,  manter e controlar o provimento de todo o material necessário. A 
atividade desta Diretoria abrange desde as fontes de obtenção até as organizações 
consumidoras, englobando toda a função logística de suprimento, necessária ao 
funcionamento de sua estrutura interna. Com isso a padronização e o aprimoramento contínuo 
de suas atividades se tornam necessário. 
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Para apresentar como foi à execução do projeto e os resultados esperados, dividimos o 
documento da seguinte forma: no capítulo 2 serão descritas as motivações para a criação do 
Projeto PAIOL; no capítulo 3 apresentaremos uma revisão da literatura onde detalharemos os 
conceitos relacionados a Business Process Management (BPM) e a tecnologia Workflow; o 
capítulo 4 abordará a estratégia utilizada para a realização do Projeto PAIOL, a metodologia 
aplicada e um histórico da execução projeto; finalmente no capítulo 5 serão feitas as 
considerações finais e trabalhos futuros. 
 
2. Motivação 

Nos últimos vinte e cinco anos a Diretoria de Abastecimento da Organização vem 
empreendendo esforços para possuir uma TI que seja alinhada aos seus demais elementos 
organizacionais. Depois de diversas tentativas de implementar um sistema de informação que 
apoiasse de maneira integral os processos do abastecimento, a Organização percebeu que os 
esforços ou não obtiveram o resultado esperado ou não foram uma solução definitiva para o 
problema. 

A organização em questão possui seis órgãos primários de armazenagem e de 
fornecimento de material, que estão divididos de acordo com a categoria do material, cujo 
objetivo principal é realizar as atividades relacionadas à distribuição de material de maneira 
eficiente, garantindo acurácia física e contábil dos estoques. Um grande problema identificado 
é que cada depósito executa essas atividades de maneira não padronizada, ou seja, uma 
determinada atividade pode levar dias em um depósito e semanas em outro, não por 
problemas encontrados durante a execução da atividade e sim pelo modo como elas são 
executadas. 

Sistema de INformações GeRenciais do Abastecimento (SINGRA), foi desenvolvido 
considerando como base um sistema anterior e mesmo depois de diversas evoluções não 
apoiava os órgãos de armazenagem e fornecimento de forma completa. Por esse motivo, cada 
órgão criou controles paralelos, implementados em planilhas eletrônicas e documentos 
manuais para suprir tal necessidade. Essas informações não eram registradas e 
disponibilizadas em um único sistema informatizado, inviabilizando ou dificultando a análise 
de indicadores de desempenho, nos níveis estratégico, tático e operacional. 

A documentação das regras do abastecimento, bem como do detalhamento dos 
processos não acompanhou o crescimento acelerado do sistema. Com isso, o aprendizado 
organizacional só podia ser realizado com base no próprio sistema de informação, não 
havendo nenhum material que auxiliasse a execução dos processos. Outros problemas 
identificados relacionados com a falta de documentação foram: descentralização do 
conhecimento organizacional, ausência de um setor com o domínio completo sobre os 
processos, aumento dos riscos na implementação de novas funcionalidades, dificuldade de 
identificar pontos do processo passíveis de aprimoramento, dificuldade em automatizar o 
processo já que este não estava definido de maneira clara nem disseminado para toda a 
organização. 

Devido aos diversos problemas encontrados na organização, listados anteriormente, e 
a dificuldade da gerência em realizar suas atividades relativas ao abastecimento, a Diretoria 
de Abastecimento da organização, responsável pela execução das tarefas de planejar, orientar, 
coordenar e controlar as atividades gerenciais do Abastecimento, criou o Projeto PAIOL, com 
o intuito de conhecer e descrever os processos e atividades realizadas pelos órgãos envolvidos 
no contexto do abastecimento, detalhando seus problemas, encontrando soluções a serem 
implementadas e implantadas, e propondo padronização (sempre que possível) e 
aprimoramento dos processos realizados, tanto para as atividades manuais quanto para as 
atividades automatizadas. 
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3. Processo de Negócio e a Tecnologia Workflow 

O aprimoramento dos processos pode ser considerado o carro-chefe dos esforços 
despendidos em busca da liderança e até mesmo da sobrevivência das grandes organizações 
nas suas áreas de atuação. Desta forma, programas e técnicas tais como: Total Quality 
Management (TQM), conhecida no Brasil como Gestão para a Qualidade Total, Just-in-Time 
Production, Business Process Reengineering (BPR), Business Process Improvement (BPI), 
Process Inovation e Business Process Management (BPM) têm sido desenvolvidos para 
promover a adaptação das organizações a novos cenários e contextos, bem como para 
responder a pressões decorrentes do aumento da competição com outras organizações. 

O aspecto de maior relevância para o aprimoramento de processos repousa nas 
limitações existentes nas organizações em promover a gestão do conhecimento, pois pode-se 
afirmar que é extremamente difícil melhorar algo que não se conhece bem. Esta dificuldade se 
amplia, à medida que a TI – supostamente destinada ao suporte desses processos – muitas 
vezes os torna ainda mais obscuros e sem aderência aos mesmos. 

“O BPM é um programa que permite uma melhor gestão do conhecimento das 
organizações, pois visa definir, possibilitar e gerenciar a troca de informações através da visão 
semântica dos processos de negócios, que envolvem empregados, clientes, parceiros, 
aplicações e bancos de dados. A gerência deve ser capaz de modelar um processo, intermediar 
sua execução, monitorar seus resultados e melhor gerenciá-lo” (ABERDEEN, 2006). 

Uma organização que não possua uma especificação clara dos processos que executa, 
pode encontrar um cenário com muito trabalho duplicado, perda de informação, “gargalo” na 
execução de uma atividade, falta do conhecimento necessário de como executar as tarefas, 
desconhecimento do indivíduo a se reportar, desconhecimento do responsável pela atividade, 
falta de um padrão de execução, dependência de um determinado indivíduo cujo 
conhecimento não está explícito, e muitos outros. 

Sem o estabelecimento dos processos dentro da Organização, as pessoas executarão 
suas tarefas da maneira que acharem convenientes. Por outro lado, em Organizações onde os 
processos comuns são institucionalizados, o responsável executa suas atividades de maneira 
consciente e produtiva, e em consonância com os demais membros da equipe. O processo 
quando bem definido permite a execução de atividades de negócio de maneira uniforme e 
otimizada. 

A implantação do BPM pressupõe a execução das seguintes funções ou atividades: a 
modelagem, a execução e o monitoramento dos processos. A modelagem tem por objetivo o 
entendimento da organização através da representação dos seus processos de negócios; a 
execução permite ser efetuado o gerenciamento da execução operacional dos processos; e o 
monitoramento permite o acompanhamento da sua execução, propiciando a geração de dados 
estatísticos necessários para validação do modelo. 

Segundo KILLICH (1999) e CUI (2004), os benefícios obtidos por uma organização 
que estuda, define, executa e controla o trabalho executado internamente, são: 

• Melhora o entendimento da Organização - O conhecimento só é generalizado 
quando é tornado explícito, onde a representação de processos consiste em uma excelente 
oportunidade de transformar o conhecimento tácito em explícito. 

• Possibilita a melhoria contínua do processo - Só é possível melhorar aquilo que se 
conhece.  

• Identifica atividades candidatas à automação e sua relação com outras atividades. 
• Automatiza o controle de execução de processos, possibilitando à gerência um 

melhor monitoramento da execução, alocação de recursos e feedback sobre o andamento do 
processo. 
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• Aumenta significativamente a produtividade, pois as tarefas já estão bem 
definidas, os recursos já estão alocados, e os insumos para realização da tarefa já estão 
determinados. 

• Reduz o tempo de execução do processo. 
• Reduz o custo, por exemplo, com a eliminação de trabalhos duplicados. 
• Melhora a qualidade dos produtos desenvolvidos. 
• Constitui uma conscientização da organização sobre sua importância;  
• Incrementa a qualidade das manutenções a serem executadas nos sistemas de 

informações que provêem suporte aos processos.  
As organizações empregam uma grande quantidade de tecnologia computacional para 

processar essas informações, de maneira a controlar como executar as atividades, definir 
quem são os responsáveis, apontar o momento exato em que deve ser iniciada, e fornecer 
apoio gerencial. Existem muitas tecnologias bem sucedidas, projetadas para lidar com esse 
tipo de controle organizacional, onde um dos tipos mais populares é o sistema de workflow 
(ABBOTT, 1994). 

Workflow é o aspecto operacional de um procedimento de trabalho, ou seja, como as 
tarefas são estruturadas, quem executa, qual sua ordem de execução, qual informação deve ser 
utilizada, como essa informação pode ser recuperada, e como essas atividades podem ser 
rastreadas. Segundo ELLIS (1999), workflow tem como objetivo auxiliar as organizações na 
especificação, execução, monitoramento e coordenação do fluxo de trabalho em um ambiente 
distribuído. 

Ou seja, Workflow auxilia o projeto, a execução e o gerenciamento do Processo de 
Negócio, com ou sem automação de tarefas, possibilitando à gerência um melhor 
monitoramento da execução das tarefas, alocação de recursos e acompanhamento do processo, 
tendo como conseqüência o aumento da produtividade, a redução de custos e a melhoria na 
qualidade. 

Para a representação do Workflow, a Object Management Group (OMG) junto com a 
entidade Business Process Modeling Initiative (BPMI), sugere que para representação de um 
fluxo de trabalho seja utilizado como padrão o Business Process Modeling Notation (BPMN, 
2006).  

O BPMN se estabeleceu como padrão para o BPM, fundamentada em dois grandes 
alicerces: Oferece uma notação de fácil entendimento por todos os envolvidos com processos, 
tanto para os usuários de negócios quanto para os profissionais de TI criando uma linguagem 
comum entre as áreas, e oferece também uma série de recursos que tornam possível a 
modelagem de processos extremamente complexos. A utilização destes recursos é opcional e 
o modelo pode ser construído apenas com os elementos mais simples e de fácil leitura. A 
utilização destes recursos permite contemplar um nível refinado do comportamento do 
processo, conseguindo assim uma transição natural da modelagem para a execução dos 
processos. 

O BPMN define um único tipo de diagrama, chamado de Business Process Diagram 
(BPD), onde serão dispostos os diversos elementos que formam o BPMN, conforme podemos 
visualizar na figura a seguir. 
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O BPMN apresenta alguns elementos básicos que nos possibilita construir modelos 

bastante expressivos de processos, fazendo com que o BPMN seja efetivamente fácil de 
aprender e simples de utilizar. Estes elementos são:  

• Processo 
• Unidade Organizacional 
• Atividade 
• Evento 
• Decisão 
• Entrada 
• Saída  
Na medida em que são obtidos mais dados e informações sobre o processo a ser 

modelado, podem ser utilizadas diversas variações destes elementos como também adicionar 
novos elementos que enriquecem a semântica do processo. De forma geral podemos dizer que 
um modelo BPMN nos permite representar os seguintes conceitos: 

• Macro-Processos, processos e atividades  
• Repetições, instanciação múltipla de atividades e transações de compensação  
• Eventos de início, de fim e intermediários no processo  
• Decisões, paralelismo e sincronização de processos  
• Organizações, departamentos e papéis que participam do processo  
• Trocas de mensagens entre organizações participantes do processo (essencial para 

representar cenários B2B)  
• Objetos de dados que tramitam ao longo do processo  
Desta forma o BPMN oferece recursos e permite a criação de modelos 

excepcionalmente sofisticados, oferecendo ainda a vantagem adicional de ser facilmente 
compreendidos. 

 
4. O Projeto PAIOL  

O Projeto PAIOL, criado em dezembro de 2003 pela Diretoria de Abastecimento da 
organização, com o propósito de aprimorar as atividades gerenciais de Abastecimento, por 
meio da modelagem de processos, teve como duração estimada vinte e quatro meses, 
prevendo a coleta de dados e a modelagem dos processos executados no âmbito dos órgãos de 
distribuição, tendo como resultados esperados a documentação de procedimentos, a correção e 
a padronização de processos comuns, o delineamento e integração de processos específicos, e 
a definição de indicadores de desempenho para o suporte à decisão nos diversos escalões da 
Organização.  

O Abastecimento na Organização engloba três Fases Básicas da Logística: 
Determinação de Necessidades: Visa determinar a demanda de material para uma atividade, 
traduzida em unidades de medida e quantidade, limitados por prazos e locais para 
atendimento, bem como pelos recursos financeiros; Obtenção: é a fase de aquisição do 
material indicado pela Determinação de Necessidades; Distribuição: engloba armazenagem e 
fornecimento do material até cliente final, que no caso são as diversas unidades operacionais 
espalhadas por todo o país.  

A estratégia adotada pela Diretoria considerou uma abordagem “bottom-up”, iniciando 
o projeto pela fase da logística mais operacional, que é a Distribuição. A implantação da 
padronização e aprimoramento de processos nesta fase traria benefícios a um maior número 
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de órgãos internos à organização. A fases de Determinação de Necessidades e Obtenção são 
previstas nos passos futuros do projeto. 

A Organização em questão possui seis armazéns localizados no Rio de Janeiro, cidade 
onde concentra a maior parte de suas atividades. Cada um desses armazéns lida apenas com 
uma categoria de material, sendo elas: gêneros, material comum, sobressalentes, 
combustíveis, eletrônica e uniforme. Ainda existem mais seis órgãos de distribuição 
estrategicamente localizados em outras cidades do Brasil, onde cada um desses órgãos 
trabalha com todas as categorias de material.  

Inicialmente foi realizado como Projeto Piloto o estudo do Depósito de Gêneros por 
ser o órgão que executa todas as atividades da distribuição e seus itens possuem uma alta 
rotatividade. O projeto piloto consolidou o modelo de trabalho da equipe de acordo com 
propósitos iniciais do projeto. 

O primeiro passo para iniciar o projeto foi a especificação de um Plano de Projeto 
onde foram apresentados os objetivos do projeto, a metodologia utilizada para a sua execução 
e os produtos que seriam gerados. Na seção seguinte, esta metodologia será apresentada, bem 
como os resultados obtidos em cada fase do projeto. 

4.1. Metodologia Utilizada 

Como apresentado no capítulo anterior, o aprimoramento de processos pode ser 
considerado como uma metodologia de trabalho que visa à melhoria contínua dos processos, 
utilizando técnicas participativas que permitam envolver todas as unidades organizacionais no 
estudo. Os principais objetivos desta metodologia estão listados a seguir: 

• Conduzir levantamentos organizacionais;  
• Instituir gerenciamento de processos;  
• Aprimorar processos de negócio; 
• Executar projetos para criação de novos processos de negócio e ou produtos; 
• Definir anteprojeto para construção/ manutenção de sistemas;  
• Desenvolver ferramentas e metodologias;  
• Administrar treinamento e educação de excelência do negócio. 

A metodologia definida para implantação da área de aprimoramento de processos 
orientou a Organização a realizar um trabalho conjunto entre a Equipe de Analistas de 
Processos e todos os indivíduos envolvidos nos processos, esclarecendo que os benefícios não 
se restringem apenas à gerência, pois visam alcançar todos os setores da organização, 
fortalecendo-a por completo.  

Para a Modelagem de Processos do Sistema de Abastecimento da Organização  foram 
utilizadas as seguintes ferramentas: 

• Oracle Designer – utilizado para representar e documentar os processos. 
• Business Process Management Notation (BPMN) – utilizada para representar os 

processos executados na organização. 
• Unified Modeling Language (UML) – utilizada para mapear os requisitos de sistema, 

compreendendo diagramas de casos de uso e de estados. 
• Tasker – ferramenta de gerência de equipe, utilizada com o propósito de facilitar a 

comunicação entre os integrantes, estabelecer tarefas e prazos de desenvolvimento, 
controlar a sua execução e permitir a emissão de relatórios de produtividade.  

• Mind Manager – ferramenta que auxilia a gestão do conhecimento, sendo utilizada 
para a geração do portal de processos, facilitando a disseminação do conhecimento. 
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4.2. Fases do Projeto 

Após estudo bibliográfico sobre BPM, a Equipe de Analistas de Processo definiu a 
metodologia a ser utilizada no projeto, incorporando as seguintes fases detalhadas a seguir:  

• Fase 1: Identificação do Processo As-Is (como é) 
• Fase 2: Especificação do Processo To Be (como deve ser) 
• Fase 3: Implementação/ Evolução do Sistema de Informação 
• Fase 4: Implantação do Processo Padrão 
• Fase 5: Manutenção dos processos 

4.2.1. Fase 1: Identificação do Processo As Is. 

Para tornar uma organização gerenciada por processos, é fundamental entendê-los 
individualmente e seus relacionamentos. Para tal, é necessário identificar, classificar e 
documentar os processos-chave da Organização. Portanto, o primeiro passo é entender como 
o trabalho é realizado. 

Tendo em vista que só é possível melhorar aquilo que se conhece, o ponto de partida é 
a representação do cenário atual, onde os principais problemas e gargalos internos do 
processo são identificados, considerando a demora, o retrabalho, a centralização de decisões, 
a falta de treinamento, o excesso de burocracia, entre outros. 

A fase de identificação do processo As Is compreende as seguintes atividades: coleta 
de dados nos órgãos executores, representação do processo e validação do produto final por 
parte dos agentes.  

A técnica de trabalho utilizada para a coleta de dados se pautou na execução de, em 
média, cinco entrevistas em cada órgão, com os responsáveis diretos pelos processos de 
armazenagem, manutenção e fornecimento de material. Foi realizado inclusive um 
acompanhamento in loco das atividades relatadas pelos participantes, ou seja, a Equipe 
acompanhou o dia-a-dia de cada órgão estudado. Outro ponto importante considerado para 
execução desta fase é observar problemas não apenas nos processos executados, mas também 
identificar problemas ou obstáculos associados à má administração do tempo ou até mesmo 
no layout de um setor. Portanto, todas as fontes de ineficiência sejam organizacionais, 
culturais, gerenciais, profissionais e até pessoais foram levados em consideração.  

Com base nas informações obtidas nas entrevistas, foram elaborados relatórios, que 
descrevem gráfica e textualmente as atividades que compõem os processos realizados no 
âmbito de cada Depósito. A descrição textual das atividades seguiu um modelo padrão que 
contém, dentre outras, as seguintes informações: objetivo da atividade, responsável, regras 
para execução, fatores críticos de sucesso, fluxos básicos e etc. Para esta representação do 
processo As Is foi utilizado o modelo de workflow disponibilizado pela Ferramenta Oracle 
Designer, utilizando o padrão de workflow definido pelo BPMN. 

Após representação de todos os processos identificados, o mesmo foi encaminhado 
para os agentes executores para que fosse realizada a validação necessária para a continuação 
do Projeto PAIOL. 

4.2.2. Fase 2: Especificação do Processo To Be. 

Após realizar a identificação e validação do processo As Is, primeiramente como um 
projeto piloto no Depósito de Gêneros, o mesmo foi feito para os demais depósitos. Então, 
como ponto de partida para execução da fase dois do Projeto PAIOL, foi identificado e 
detalhado como cada órgão de armazenagem e fornecimento realizava suas atividades fim. 

De posse desse material validado pelos respectivos executores, a Equipe de Analistas 
de Processo iniciou a fase mais crítica para o sucesso do Projeto, que consistiu em identificar 
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os problemas e as oportunidades de aprimoramento, com o intuito de melhorar o nível de 
qualidade e produtividade dos processos. 

Para realização desta fase, cada membro da equipe de analistas de processos ficou 
responsável por realizar uma análise minuciosa sobre como um determinado depósito 
conduzia seus processos, identificando os problemas e levantando possíveis soluções e 
oportunidades de aprimoramento, sendo que cada depósito foi avaliado por mais de uma 
pessoa. Para execução desta atividade foi utilizado um template de lista de problemas, onde 
esses foram detalhados pelo ponto de vista do analista responsável, seguido de possíveis 
soluções. Para esta atividade foi solicitado que o analista considerasse qualquer sugestão e 
aprimoramento, mesmo que não fosse algo tão urgente e de necessidade imediata. 

A segunda etapa desta fase consistiu em analisar e comparar todos os problemas, 
agrupando-os por tipo, complexidade e gravidade em um único documento chamado pelo 
projeto PAIOL de Plano de Ação, que utilizava a metodologia 5W1H (What, Why, How, Who, 
When, Where). Essa primeira versão do Plano de Ação foi utilizada em reuniões de 
Brainstorm entre todos os membros da Equipe, onde cada problema listado e cada solução 
proposta foram apresentados e discutidos até que um consenso fosse alcançado.  

O Plano de Ação foi exaustivamente discutido e refinado. Os pontos levantados 
(problema e sua solução) foram priorizados segundo sua importância e urgência para as 
atividades dos Depósitos. Com isso, o Plano de Ação tornou-se um documento de 
concordância entre todos os membros da equipe, onde constava de todas as soluções e 
oportunidades de aprimoramento dos processos e dos sistemas de informações utilizados. 

O Plano de Ação foi utilizado como base para a especificação do processo To Be, onde 
os processos já existentes foram aprimorados ou até mesmo eliminados e novos processos 
foram criados. A respeito de cada depósito trabalhar com uma categoria de material diferente, 
ou seja, cada um com suas especificidades, a equipe se esforçou ao máximo para chegar a um 
grau máximo de padronização no Processo To Be. 

Vale ressaltar que muitas atividades manuais e documentos utilizados foram 
padronizados, além disso, muitas atividades passaram a ser atendidas pelo SINGRA, que, 
anteriormente, não atendia da melhor maneira possível as atividades dos Depósitos.  

Para representação da proposta de padronização dos processos da fase de distribuição 
também foi utilizada a tecnologia de workflow, disponível na ferramenta Oracle Designer que 
especifica o processo em termos de atividade, tempo e competência. É muito importante a 
elaboração dessa documentação, pois não só facilitará o treinamento e a execução dos 
processos, como colocará a Organização dentro dos padrões internacionais de qualidade e 
excelência, devendo a documentação ser compartilhada por toda a organização. Com isso o 
conhecimento organizacional torna-se formalizado, explícito e público para seus membros. 
Destaca-se a extrema utilidade da documentação para organizações onde há alta rotatividade 
interna de pessoas, diminuindo o tempo gasto com aprendizagem das novas tarefas e 
aumentando a qualidade na execução dos processos. 

Após representar todos os processos de distribuição, especificando como devem ser 
executados, houve a segunda validação pelos agentes envolvidos no Abastecimento. Foram 
realizados três tipos de validação. Na primeira, o relatório de processos foi encaminhado para 
todos os depósitos para que os próprios executores avaliassem a proposta e apresentassem 
alterações, sugestões e restrições. Na segunda, foi realizado um Workshop com todos os 
gerentes dos depósitos e representantes da Diretoria de Abastecimento, onde foram 
apresentadas as alterações em um alto nível. E por fim, a Equipe de Analistas de Processos 
visitou cada depósito permitindo que os executores tirassem todas as suas dúvidas e 
sugerissem novas facilidades no sistema de informação utilizado. As alterações sugeridas 
foram atualizadas no relatório do processo To Be. 
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Outras questões abordadas nesta fase foram os indicadores de desempenho e a 
integração entre sistemas. Foram levantados indicadores de desempenho que podem ser úteis 
para os órgãos envolvidos. O monitoramento destes indicadores permite um maior e melhor 
controle da execução dos processos e auxilia nas tomadas de decisão, pois esses indicadores 
refletem o funcionamento e o modo como a organização busca atingir seus objetivos. Quanto 
a integração entre os sistemas utilizados, a Equipe de Analistas de Processos se preocupou em 
integrá-los ao sistema de informação principal - SINGRA, inclusive maximizando a troca de 
dados de forma automatizada.  

4.2.3. Fase 3: Implementação/ Evolução do Sistema de Informação. 

Após validação do processo proposto por todos os envolvidos nas atividades do 
Abastecimento, a fase de implementação/ evolução do sistema de informação pôde ser 
iniciada.  

Essa fase teve como atividade inicial transformar a documentação produzida na fase 
anterior, voltada para processos, em uma linguagem reconhecida pela equipe de 
desenvolvimento/ manutenção do SINGRA. Para isso foi utilizada a UML - Unified Modeling 
Language (2006), especificamente os diagramas de caso de uso e diagramas de estados. 

A Equipe de Analistas de Processos identificou em cada macro-processo diversos 
casos de uso, que foram representados e detalhados. A principal alteração do sistema 
SINGRA foi evoluí-lo para acompanhar o fluxo de trabalho e funcionar como um sistema de 
gerenciamento de workflow (Workflow Management System - WfMS) e Warehouse 
Management System (WMS). O diagrama de estados foi considerado importante para auxiliar 
a implementação do Processo To Be. 

Para esclarecer ainda mais as alterações que a equipe de Analistas de Processos estava 
propondo com relação ao sistema de informação, foi realizada uma fase de prototipação de 
telas, onde a interface entre sistema e usuário foi discutida, com o objetivo principal de torná-
la mais amigável possível, inclusive orientando-o na execução de suas atividades. As 
representações produzidas na etapa anterior não são substituídas pelas representações 
produzidas nesta fase de levantamento de requisitos de sistema, elas se complementam. 

Atualmente, o Projeto PAIOL encontra-se nessa fase (implementação), com previsão 
de implantar as alterações no sistema de informação em produção em julho de 2006. Há uma 
interação importante entre a equipe de Analistas de Processo e a equipe de Desenvolvimento, 
onde pontos são discutidos para que não haja dúvida na implementação das novas 
funcionalidades acrescentadas no sistema de informação e nas alterações solicitadas pela 
equipe de Analista de Processos. A fase de testes, importante fase do desenvolvimento de 
software, será inclusive realizada com o apoio da equipe de Analistas de Processo. 

 A próxima fase do Projeto PAIOL, que consiste na implantação do processo To Be,  
será descrita a seguir. 

4.2.4. Fase 4: Implantação do Processo Padrão. 

Com o Projeto PAIOL, que consistiu inicialmente de uma modelagem organizacional 
e posterior levantamento de requisitos, foi possível identificar que muitos problemas 
poderiam ser resolvidos com uma mesma solução, sendo comuns em diversos depósitos, e 
ainda, que a maioria dos problemas estavam relacionados ao sistema de apoio ao 
abastecimento com definições incompletas, funcionalidades não disseminadas ou mal 
utilizadas pelo usuário final. 

Para evitar que as falhas anteriores se repitam, não acontecer os problemas citados 
anteriormente, a Equipe de Analistas de Processos especificará o plano de implantação onde 
serão considerados: 
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• Revisão dos documentos normativos existentes no âmbito das Organizações 
participantes do Projeto; 

• Realização de treinamentos práticos para execução dos processos e utilização do 
sistema;  

• Disponibilização de um manual dos processos e manual do sistema;  
• Criação de um setor de call center responsável por atender aos usuários que 

apresentam alguma dúvida, reclamação ou sugestão relacionada com a utilização 
do sistema; e, 

• Criação de um setor responsável por criar meios de divulgação dos resultados do 
projeto paiol, bem como divulgação de novas alterações no sistema e nos 
processos.  

Dessa maneira, o Projeto PAIOL criará uma estrutura que auxiliará o aprendizado 
organizacional e a gestão do conhecimento. Para facilitar e complementar a realização da 
gestão do conhecimento, no que diz respeito à divulgação dos processos e sistema de apoio ao 
Abastecimento, a ferramenta MindManager será utilizada, onde serão gerados os portais da 
organização. 

Além da preparação do pessoal envolvido nas atividades do abastecimento para 
implantação desse novo processo, a Diretoria de Abastecimento considerará também uma 
política consistente e contínua de especialização do pessoal que contemple: o domínio de 
técnicas consagradas de gerenciamento de material, adotadas fora do contexto da organização; 
e a conscientização de todo o seu pessoal da importância do perfeito conhecimento e domínio 
dos processos e atividades executadas no Abastecimento que se encontram sob a sua 
responsabilidade, quer em termos de seu gerenciamento, quer em termos de sua execução. 

4.2.5. Fase 5: Manutenção dos Processos. 

O trabalho da Equipe de Analistas de Processos não termina. Pois os processos 
necessitam de constante monitoramento, aprimoramento e evolução.  

Após implantação do Processo Padrão haverá um período de avaliação dos resultados 
obtidos com o Projeto PAIOL. Serão considerados os seguintes pontos: relato das principais 
melhorias implantadas pelo projeto, acompanhamento da execução dos processos e 
mensuração dos índices de desempenho para avaliar o alcance das metas como: ganho de 
produtividade, eficiência e acurácia das informações, redução de custos e de tempo de 
execução. 

A organização tem consciência de que para qualquer alteração futura tanto no processo 
quanto no sistema, o Processo Padrão deve ser revisto, devendo ser utilizado como ferramenta 
para a avaliar o impacto e a viabilidade da implementação de alguma funcionalidade extra. As 
alterações serão refletidas em todos os documentos, manuais e portais utilizados no processo 
de distribuição. 
 
5. Considerações Finais e trabalhos futuros 

Fundamentados na gestão do conhecimento organizacional, os processos executados 
são mais facilmente reconhecidos e entendidos, as competências são mapeadas, onde cada 
agente conhece não apenas as suas atividades, como também as da organização como um todo 
e seus relacionamentos. Todos os requisitos de software são entendidos não apenas como 
funcionalidade, mas também por sua existência, expressam os documentos manipulados e a 
interação entre os sistemas de informação.  

Dentre os principais resultados esperados, destacamos: 
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• Aumento na disseminação do conhecimento – nos diversos níveis – promovendo 
assim um aumento da eficiência operacional da Diretoria da Organização como um todo, com 
conseqüente redução de custos e de dependência de pessoas-chave; 

• Revisão dos documentos normativos existentes no âmbito das Organizações 
participantes do Projeto, com os benefícios dela decorrentes. As planilhas e livros de controle 
auxiliares serão definitivamente abandonados após a implantação das alterações do sistema; 

• Minimização dos problemas de troca de funcionários, devido à característica de 
rotatividade dos mesmos entre as diversas unidades; 

• Incremento de qualidade e segurança do processo de avaliação das manutenções a 
serem executadas no sistema; 

• A transformação do sistema SINGRA em um sistema de Workflow Management 
Systems (WfMS) e Warehouse Management Systems (WMS), voltado para a automação da 
gerência de material e do controle dos processos, orientado a auxiliar o usuário de forma pró-
ativa; 

• Aumento da produtividade com o apoio completo do sistema corporativo; 
• Integração completa ao sistema corporativo e possibilidade de acompanhamento 

do fluxo de trabalho pelos agentes de outros órgãos interessados no andamento dos processos 
de armazenagem e fornecimento. 

Atualmente o Projeto PAIOL encontra-se em fase final de programação, estando 
concluídas as fases de análise e padronização de processos, e de definição dos casos de uso, 
tendo como data prevista para o término julho deste ano.  

Foi estabelecido pela alta administração que qualquer modificação futura no sistema 
de informação seja precedida de análise do processo. É premissa da equipe que o sistema 
permaneça sempre aderente ao processo, sendo que alterações no sistema sempre serão 
decorrentes de alteração no processo. 

Planeja-se para março de 2007 a evolução do sistema com automação de diversas 
atividades dos órgãos de distribuição, através da utilização de coletores de dados e 
implantação do código de barras nos depósitos. Desta forma teremos a plena utilização das 
funcionalidades WMS e conseqüentes ganhos logísticos bastante significativos, tanto em 
velocidade quanto em precisão, reduzindo as falhas humanas.  

A implantação do Projeto PAIOL permitirá a esta organização, pertencente à 
administração pública, o uso das mais modernas ferramentas de informática de apoio ao 
processo logístico. Os níveis de eficiência projetados são compatíveis com as empresas 
privadas de ponta no mercado.  

Como passos futuros a serem realizados no Projeto PAIOL tem-se, prioritariamente, a 
automação dos processos operacionais executados nos depósitos e a modelagem de processos 
nas fases logísticas de determinação de necessidades e obtenção.  
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