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Resumo O artigo traz uma base consistente de informações previamente filtradas para atender
às necessidade de Pequenas e Médias empresas, que muitas vezes não possuem nenhum tipo
de ferramenta do Business Process Management implantadas na organização por falta de
acesso a informações simples e rápidas referente ao tema.
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Business Process Management in Small and Medium Enterprises
Abstract The paper provides a consistent basis of information previously filtered to meet the
needs of small and medium companies, which often lack any kind of Business Process
Management tool deployed in the organization for lack of access to simple and quick
information regarding the subject.
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1 Introdução
Grande fatia do cenário econômico empresarial mundial é formado por pequenas e médias
empresas (PME). No Brasil, por exemplo, de acordo com Jack London (revista Pequenas
Empresas Grandes Negócios, 2013) há 5,7 milhões de pequenas e médias empresas e isso
representa 99% do total de empreendimentos. No último trimestre de 2013, 92% dos novos
empregos foram criados através de MPE. Além disso, pequenas e médias empresas são
responsáveis por cerca de 57 milhões de empregos, correspondendo a 60% dos postos de
trabalho brasileiro. Entretanto, o faturamento anual médio de uma PME no Brasil não chega a
122 mil reais. Para efeito de comparação, nos EUA, que possuem menor porcentagem de
PME e menos empregos criados a partir delas do que o Brasil, o faturamento médio chega a
US182.700. Fatores como mais linhas de financiamento, com juros melhores e menor carga
tributária, podem explicar essa diferença. Entretanto, certamente existem outros fatores
administrativos internos que poderiam fazer com que PME brasileiras se tornassem mais
produtivas e, consequentemente, lucrativas.
Técnicas e ferramentas de BPM, ou Business Process Management, já vêm sendo estudadas e
aprimoradas por diversos autores da literatura mundial em Administração e Engenharia de
Produção. Muitas das vezes, porém, essas técnicas e ferramentas são abordadas de uma
maneira complexa, o que dá a entender que a aplicabilidade das mesmas em empreendimentos
menores é impossível.
Business Process Management é um processo valioso e possui ferramentas importantes para
garantir uma boa produtividade de um processo específico, e consequentemente de um
empreendimento em geral. Porém, isso também pode ser um problema. Segundo Skrinjar &
Trkman (2012), BPM é formado por inúmeras práticas que muitas vezes não estão
direcionadas para o entendimento da melhor maneira de implementá-las. Isso acaba tornando
o processo de BPM complexo e até levando a falhas. No caso de pequenas e médias
empresas, esse fator pode ser ampliado. Devido ao número extenso de práticas, à
complexidade associada a elas, e muitas vezes à falta de experiência e conhecimento,
pequenos e médios empreendedores não se interessam pelo método e acabam por perder uma
boa oportunidade de melhorar seu negócio.
O objetivo deste estudo é, então, teorizar e simplificar a aplicação do BPM, incentivando o
uso em pequenos e médios empreendimentos.
2 Referencial Teórico
Business Process Management é comumente definido como um conjunto de procedimentos
executados conforme uma ordem lógica pré-definida com o objetivo de melhorar
continuamente os processos internos de uma organização. Pode ser utilizado para modelar
processos que geram algum valor para o consumidor ou que satisfazem algum objetivo
estratégico. O BPM está inserido dentro da estrutura organizacional da empresa e define os
papéis de cada funcionário que está envolvido no fluxo do processo (Chinose & Trombetta,
2012; Trkman, 2010; Manijeh Dabaghkashani et al., 2012; Ravesteyn et. Al, 2011; Duan et.
Al, 2011; Antunes. 2010; Antunes & Mourão, 2011).
A ideia que gerou o atual BPM vem sendo desenvolvida desde o final da década de
1980/início da década de 1990. Antes conhecida e praticada como Business Process
Reengineering, consistia no redesign radical dos processos com o objetivo de obter ganhos
significativos através da melhoria nos custos, qualidade e serviços. Porém, quando o redesign
se mostrou pouco eficaz, foi surgindo o conceito de BPM que veio para evitar o total descarte
dos processos anteriores, como acontecia no BPR, indicando que havia utilidade nos

processos atuais da empresa e que não havia necessidade de desconsidera-los completamente
(Ozcelik, 2010).
Como já mencionado anteriormente, o BPM é uma ferramenta que gera um quadro de
acompanhamento de diversos workflows e por isso ele tem uma metodologia básica geral
(Cho & Lee, 2011) que segundo Ofner et. al (2012) é a definição do ciclo de vida, ou seja,
desenho e modelagem do processo, medição e controle das etapas do processo, melhoria e
inovação dos processos e de acordo com Un Pyon et. al (2011) deve ser regido pelas seguintes
regras; mapeamento e documentação de atividades, foco no cliente, atividade de medição para
avaliar o desempenho de cada processo com uma abordagem contínua para a otimização,
inspiração nas melhores práticas e uma abordagem para a mudança da cultura na empresa.
Gong & Janssen (2012) mostram quem através do estudo e implantação do BPM podemos
criar uma estrutura de processos ágil e flexível e que esse vem a ser um dos principais
motivos para a implantação de modelos que buscam o gerenciamento dos processos.
Para que se consiga atingir os benefícios que o BPM traz, é necessário que se tenha uma
mudança da cultura do ambiente da empresa e isso tem se mostrado um grande problema que
pode ser enfrentado em empresas de pequeno porte. Muitas vezes a distância física entre as
pessoas é pequena, o que faz parecer que não há necessidade de otimização e que não existem
perdas, porém, é um mito que deve ser quebrado para a melhoria dos processos internos.
(Banham, 2010)
Segundo Ahmad et. al (2014), BPM engloba mecanismos e filosofias como lean
manufacturing, seis sigma, gerenciamento da qualidade total para gerenciar processos.
Além disso, Kim & Son (2014) apontam que BPM é um processo com 6 tarefas diferentes:
a) Descoberta (entendimento de como o processo funciona);
b) Design;
c) Execução;
d) Operação (interação com os participantes enquanto faz-se o monitoramento do
processo);
e) Otimização;
f) Análise.
Já Balaban et. al (2011) divide BPM em quatro partes, sendo elas as listadas a seguir:
a2) Gerenciamento do processo-alvo: identificação do processo a ser estudado;
b2) Gerenciamento da performance: obtenção de feedback regular do processo
identificado, monitorando a atual performance do mesmo;
c2) Gerenciamento de Recursos: gerenciamento de equipamentos, pessoal e orçamento
para atingir a meta de melhoramento ou otimização do processo escolhido;
d2) Gerenciamento da interface do processo: uma vez que o processo tenha sido
escolhido e mapeado, essa parte diz respeito ao gerenciamento de estágios e funções
diferentes desse processo.
2.1 Ferramentas do BPM
O processo de aplicação do BPM conta com algumas ferramentas facilitadoras, estudadas e
apresentadas por pesquisas anteriores.

2.1.1 Ferramentas de Modelagem
De acordo com Ofner et. al (2012) existem algumas ferramentas bem estabelecidas que
auxiliam na modelagem dos processos, podendo também serem utilizadas para o
entendimento dos processos atuais e futuros (uma vez melhorados ou otimizados).
Identificamos como as mais relevantes BPMN, UML AD e EPC, que estão representadas
abaixo.
2.1.1.1 BPMN
Ko et al. apud Ofner, Otto & Österle 2012 cita que esta é uma das ferramentas para
modelagem de processos mais famosas e utilizadas. A partir do estudo de Chinosi e
Trombetta (2012) sobre BPMN, é possível entender que essa ferramenta é simples o
suficiente para que qualquer pessoa leia e entenda, mas sendo importante o bastante para
trazer também significados, propriedades e informações de execução de um determinado
processo. Nesta representação, faz-se o uso de símbolos gráficos para descrever etapas de um
processo, tal como atores que as executam. Desta maneira, baseando-se em uma fácil
visualização, pode-se observar o processo como está (comum representação no inglês “as is”),
corrigir possíveis erros ou falhas, e enfim estabelecer um processo melhorado ou otimizado
(“to be”).
A partir disso, pode-se observar que a departamentalização de uma organização pode atuar
como um barreira na implementação do BPM, tornando complexo o mapeamento dos
processos (Cai et. al 2010). Isso se deve ao fato de um processo geralmente ser descrito e
mapeado do ponto de vista geral, enxergando a organização como algo unificado. Porém, o
obstáculo se encontra quando um processo é definido dentro de mais de um departamento,
afinal operantes de um departamento geralmente estarão familiares com atividades exercidas
apenas dentro do seu departamento. Essas pessoas podem, por exemplo, precisar apenas de
um feedback de outro departamento, que é visto como algo simples. Pelo outro lado, esse
feedback visto do ponto de vista do departamento pelo qual foi executado, pode ser enxergado
como uma tarefa um pouco mais complexa.
O BPMN oferece uma solução para essa questão. Nesse tipo de mapeamento é possível usar o
elemento "Sub-Processo", que ocasiona e possibilita a análise em diferentes departamentos,
ainda que siga uma sequência estrutural.
2.1.1.2 UML AD
Diagramas de atividades UML (Unified Modeling Language) são usados para modelar os
processos de uma empresa, ou modelar com detalhes a lógica de um participante de uma
organização. Sendo assim, pode-se modelar a lógica interna de uma operação complexa. A
ideia básica é que existem elementos que podem ser utilizados para funções diversas, e devese descobrir que elemento é mais adequado para cada caso (Fernández et al. 2010, Distefano
et. al 2011, Ayed et al. 2012).
2.1.1.3 EPC
De acordo com Mendling e Nuttgens (2006) e Mendling et. al (2010), EPC (Event-driven
process chains, ou cadeias de processos direcionadas por eventos) é um conceito de
modelagem que é utilizado para representar acontecimentos temporais ou lógicos em um
mesmo processo de uma organização. Os elementos dessa ferramenta podem ser descritos
como ativos (funções, definem acontecimentos seguintes) ou passivos (eventos, não definem
acontecimentos seguintes). Além disso, também são elementos dessa ferramenta os
conectores AND, OR e XOR e todos esses elementos são ligados através de setas,
estabelecendo uma sequência.

2.2 Práticas e princípios relacionados com o BPM
Schmiedel, vom Brocke & Recker (2014) mencionam que mesmo antes do conceito de BPM
ser desenvolvido, muitas práticas e princípios já eram conhecidos pelos autores. Estes, por sua
vez, podem ser utilizados para fazer a manutenção e melhora dos processos de uma
organização. Exemplos dessas práticas são: Gerenciamento da Qualidade Total, Reengenharia
dos Processos, princípios de just-in-time, e foco no desempenho. Embora existam diferenças
entre essas práticas/princípios, o foco principal foi sobre um conjunto de objetivos
fundamentais comuns a saber: redução dos custos, redução do tempo e qualidade de saída.
Além disso, de acordo com Ahmad et. al (2014) e Hayler & Nichols (citado em Lokkerbol &
de Mast 2012), Lean Manufacturing e Seis Sigma também fazem parte desse conjunto de
práticas e princípios. Ainda de acordo com esses autores, esses mecanismos devem ser
utilizados para tornar os processos:
a)Eficientes: produzir os resultados esperados;
b)Efetivos: usar o mínimo possível de recursos e;
c)Adaptáveis: correspondente às necessidades dos consumidores, que não são estáveis.
O gerenciamento de processos de negócios tem sido amplamente reconhecido como uma
abordagem útil para apoiar a inovação, transformação, desenvolvimento organizacional,
gerenciamento de mudanças, arquitetura corporativa e cumprimento de auditoria (Tang et al.
2013).
3 Aplicação da Metodologia
Neste tópico serão mostradas as opções de como fazer cada etapa que será abordada. Por isso
será realizado um estudo mais profundo de cada ferramenta que pode ser utilizada e o seu real
impacto dentro de uma pequena empresa. A partir disso serão escolhidas as melhores e mais
simples formas de aplicar o BPM em uma empresa de pequeno porte, o que poderá incentivar
a real aplicação desse modelo que será criado.
3.1 Definição do Ciclo de vida/Modelagem do Processo
Para a definição do ciclo de vida do processo, a primeira coisa a se fazer é definir por qual
processo deve começar, é importante manter o foco em um processo de cada vez. Após isso,
deve ser analisado por quais passos um processo segue até ser finalizado.
Tendo em vista que as etapas anteriores foram feitas corretamente, pode-se seguir para a
modelagem do processo que envolve as ferramentas de modelagem descritas anteriormente,
que são o BPMN, o UML AD ou o EPC.
Na Figura 1 podem ser vistas as notações utilizadas pelo BPMN.

Figura 1 - Notações do BPMN

Sendo que toda vez que qualquer um dos eventos for utilizado no meio do processo será um
círculo duplo e quando for final de processo o evento terá um círculo largo.
Porém nem sempre serão utilizadas todas as notações, o que facilita a utilização. Na figura 2 é
possível ver um modelo de BPMN pronto.

Figura 2 - Exemplo de modelo BPMN

Também como uma opção para a modelagem, o UML AD trás opções mais confusas, uma
vez que um mesmo elemento pode ser utilizado para mais de uma função. Na figura 3 é
possível ver um exemplo de modelo UML AD.

Figura 3 - Exemplo de diagrama de atividade UML.

E por último (ver figura 4), o EPC é uma opção com um pouco mais de descrições que o
BPMN, trazendo teorias como elementos ativos ou passivos, como citado na metodologia.

Figura 4 – Exemplo de modelagem EPC

3.2 Medição e controle das etapas
Quando o modelo inicial estiver pronto, critique-o (brainstorming): Este processo é
necessário? Cada etapa do processo é necessária? É possível simplificar? É possível adotar
novas tecnologias no todo ou em parte? O que é possível centralizar/descentralizar?. Assim,
será possível observar de maneira mais crítica os processos realizados dentro da empresa, de

modo a conseguir, já num momento inicial eliminar tarefas ou pessoas de um determinado
processo.
3.3 Melhoria dos processos
Para a melhoria do processo, será trabalhado com o conceito de seis sigma, que visa a
melhoria contínua dos processos dentro de uma empresa.
A Gestão da Qualidade Total (TQM – Total Quality Management) é uma estratégia que busca
criar consciência da qualidade em todos os processos organizacionais. Denomina-se “Total”
pois envolve não só os processos internos de uma organização, mas também seus
fornecedores, distribuidores e demais parceiros de negócios.
Dentre os princípios do TQM, podemos destacar a produção de bens ou serviços que estejam
de acordo com as necessidades do consumidor, garantir o lucro através da melhora intrínseca
da qualidade, identificar problemas e solucioná-los, administrar ao longo do processo, e não
só por resultado e por isso a prevenção deve ser algo muito importante no dia-a-dia da
empresa, assim como evitar que um problema se repita.
A qualidade total se compõe em diversos estágios, dentre eles tem o planejamento, a
organização, o controle e a liderança. Posterior ao TQM veio o Seis Sigma que buscou
aprofundar melhor nesses conceitos.
Por fim, o TQM traz os seguintes benefícios aumenta a satisfação e a confiança dos clientes,
aumenta a produtividade, reduz custos internos, melhora a imagem e os processos de modo
contínuo, entre outros.
O Seis Sigma vem de forma a mudar a cultura da empresa, pois envolve uma melhoria
contínua dos processos, produtos e serviços, visando alcançar de forma clara e planejada a
eliminação defeitos e não conformidades e buscar o aumento da participação no mercado, a
redução dos custos e a otimização das operações que a empresa utiliza.
Inicialmente tendo como base o PDCA (Plan-Do-Control-Act), foram desenvolvidas duas
varações, sendo elas:
DMAIC – focado em melhorar processos de negócios já existentes.
DMADV – focado em criar novos desenhos de processos e produtos.
Neste artigo utilizaremos apenas o conceito de DMAIC, que é o mais importante no processo
de BPM. Nela, é possível observar cinco fases:
Define the problem – Definir o problema.
Measure key aspects – Mensurar e investigar relações de causa e efeito.
Analyse – Analisar dados em busca da identificação das causas dos defeitos.
Improve the process – Otimizar o processo através de técnicas conhecidas (Poka Yoke ou
prova de erros).
Control – Controlar quaisquer desvios que possam aparecer no futuro.

Os principais benefícios gerados pelo seis sigma são:
a)

Diminuição dos custos organizacionais

b)

Eliminação de atividades que não agregam valor.

Quando difundido na cultura da empresa, o seis sigma facilita muito a melhoria contínuas dos
processos internos de uma organização, sejam eles processos produtivos ou não.
Também conhecida como manufatura enxuta, o lean manufacturing foca na eliminação de
sete desperdícios (super produção, tempo de espera, transporte, excesso de processamento,
inventário, movimento e defeitos).Eliminando esses desperdícios, é possível gerar a melhoria
da qualidade a redução do tempo e do custo de produção. Dentre as ferramentas conhecidas
utilizada no Lean Manufacturing, temos também o kanban e novamente o Poka Yoke.
Dentre os principais pontos do Lean Manufacturing tem a qualidade total imediata,
minimização do desperdício, melhoria contínua, processos “pull” e flexibilidade.
Lean Manufacturing é tudo que leve à obtenção de materiais, no local e na quantidade
combinada, de forma a minimizar o desperdício, sendo aberto a mudanças.
4 Resultados
Como sendo um dos obstáculos apresentado no item 2.1.1.1 do artigo, a quantidade de
processos menores dentro de um processo maior acaba dificultando a utilização e visualização
dos modelos de BPM por pessoas e empresas menos experientes, como é o caso das pequenas
e médias empresas.
Porém por essa situação ser algo que assusta num primeiro momento, acaba impedindo que
essas empresas tenham interesse em implementar um processo de BPM, o que é um erro, pois
em pequenas e médias empresas não existem muitos departamentos, o que não deixa gerar
essa sobreposição de processos, facilitando a implementação do BPM.
Foi possível perceber também como pode ser simples abordar um tema que possui muitas
fontes e nem todas muito concisas sobre o assunto. Foram reunidas informações consistentes
e de fácil leitura para que até pessoas com menos conhecimento no assunto consigam
entender e conseguir aplicar o BPM em sua empresa.
Resolvendo a problemática apresentada no artigo, que é a grande quantidade de material para
o BPM sem um bom direcionamento, o artigo trouxe boas opções de material para ser
utilizado em cada etapa, sempre focando nos materiais que possuem mais uso e melhor
aceitação na comunidade científica. Com isso, o artigo consegue atingir seu objetivo que é
trazer material simples, fácil e rápido para as pequenas e médias empresas e incentivá-las à
utilização dessa prática em seus processos.
Por fim, o artigo conseguiu reunir essas informações de modo que não ficasse estenso e, por
isso, pouco atraente para pequenos e médios empreendedores. A qualidade das informações,
unido a quantidade de material utilizado para escrever o artigo e o tamanho pouco estenso
foram os pontos chaves para chegar ao resultado final do artigo.
5 Conclusão
O artigo abordou Business Process Management de tal modo a mostrar que é um processo
aplicável em pequenas e médias empresas, ainda que haja uma certa complexidade na densa
quantidade de informações e pesquisas sobre o assunto, o que talvez fizesse empreendedores

pensarem o contrário. Informações sobre BPM foram coletadas, apresentadas no referencial
teórico e analisadas a fim de estabelecer uma ligação com pequenos e médios
empreendimentos. Sendo assim, baseado nessas informações, propôs-se que o BPM seja, de
uma maneira simplificada, divido em 3 etapas: 1) definição do ciclo de vida ou modelagem do
processo, 2) medição e controle e 3) melhoria e inovação. Essas etapas foram então
explicadas, bem como ferramentas a serem utilizadas, obtendo-se assim um modelo
simplificado do BPM que incentiva a aplicação em empresas de pequeno e médio porte.
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