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As vantagens em implementar o BPMS se destacam

quando o assunto é descrever, documentar e

otimizar processos e não para por aí. Esse assunto

é ainda alvo de estudos. Uma das primeiras

descrições de processo aparece no século 18, feita

pelo filósofo iluminista escocês Adam Smith ao

estudar a produção de alfinetes.

No século 20, o engenheiro norte-americano

Frederick Taylor funda o taylorismo e define as

raízes dos workflows, uma ideia que iria ganhar

importância alguns anos depois.

Mais recentemente, o consultor austríaco Peter

Drucker, considerado o pai da administração

moderna, mostra que não só os processos são

importantes, como sua simplificação também, o que

fez com que os gestores passassem a se perguntar

como melhorar os processos de negócio e deu

origem às disciplinas como o BPM.

O estudo ainda apresentou como a análise e a

padronização das atividades de uma empresa são

importantes e, acrescentou que essa importância

aumenta ao considerar que apenas 2% das

empresas têm todos os processos modelados.

O Business Process Management Suite, mais

conhecido como BPMS, surgiu, justamente, para

tornar o BPM mais fácil, afinal, os processos são

trabalhados a partir de automação e análise, como

mesmo sugere sua tradução para o português:

gestão de processos de negócio. Por isso, é

centrado em tarefas como representação gráfica,

modelagem, edição e simulação.

A ideia desse ebook é
justamente contar um pouco
das principais vantagens desse
sistema e porque pode ser
uma ótima opção para sua
empresa. Vamos lá?



Menor dependência
do papel e do e-mail

As vantagens em implementar o BPMS é uma

aposta acertada, uma vez que, com a sua

utilização, haverá menor dependência dos

modelos de organização tradicionais: e-mails

ou papéis. Isso porque as informações são

centralizadas e tudo passa a fazer parte de um

modelo que conta com documentos digitais.

Sabe quando você precisa solicitar um

documento específico para outro setor e

esperar toda a burocracia até localizar o papel?

Pois bem, com documentos digitais, o vai e

vem deixa de existir.

Essa é justamente uma das formas de colocar

em prática o paperless, a ideia dos escritórios

modernos sem papel. A proposta tem

conquistado espaço principalmente por efeito

da extração de recursos naturais exigida na

produção de papel, podendo dispensar até 10

litros de água no processo de produção.
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Embora a preservação salva árvores, existem outros

recursos que são poupados com o BPMS, como por

exemplo, a energia elétrica e o espaço físico. Ainda

há vários outros custos com impressão que podem

ser reduzidos com a gestão digital de documentos,

como toners, folhas, equipamentos e a manutenção.

Por fim, o ambiente caótico que a papelada provoca

fica em segundo plano e é substituído por mesas

limpas. Se você se incomoda com o deslocamento

até outros setores ou filiais da empresa, a ideia pode

ser justamente uma das formas de contornar isso.
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Facilidade na visuali-
zação dos workflows

As vantagens em implementar o BPMS não se limitam

apenas ao uso dos velhos e conhecidos papel e e-mail,

mas se destacam, ainda, por contar com ferramentas

para a elaboração intuitiva dos workflows, por isso,

apresentam alguns componentes básicos, como: as

etapas predefinidas e a estrutura que dá forma às

atividades do processo. As ferramentas são úteis para:

Otimizar a
sequência
de tarefas

Encontrar
pontos

redundantes

Definir boas
áreas de
melhoria
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De igual modo, os stakeholders também pesam

na equação, sendo os responsáveis por realizar as

tarefas específicas. Em etapas automatizadas, sua

participação é um pouco menos ativa, mas para

tudo isso funcionar, é preciso uma série de regras.

Assim, workflows claros e definidos costumam

ser sinal de uma boa gestão. Os modelos não

são feitos para ficar ocultos entre os setores,

mas disponíveis para toda a organização.

Por meio do BPMS, você pode usar ferramentas

como a criação de formulários e a automatização

de uma rota sequencial de tarefas. Assim,

torna-se possível acompanhar as atividades

e contar com uma visão geral dos processos,

ajudando a colher métricas. Geralmente, conta

com um designer de workflow intuitivo, com

opções para inserir as etapas e os inputs.



Aumento na
automatização

O termo “automatização” aparece com frequência

neste ebook e não é por acaso. O BPMS tem um

papel importante nos processos automatizados que

são colocados em prática pela gestão, destacando-

se pela ajuda na hora de economizar tempo.

A automatização costuma levar em conta a transformação

de um trabalho difícil em algo mais simples, reduzindo

a intervenção humana. Assim, contrasta com a atuação

manual, mais vigilante, insegura e desgastante.

A ideia foi trazida à tona, principalmente,

graças à “indústria 4.0”, um termo que

talvez você já tenha ouvido falar.
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Também conhecida por “Indústria 4.0”,

ela é responsável por desenvolver nas empresas

a necessidade de investir na automatização em

massa e na adoção dos sistemas ciberfísicos, em

que há maior interação entre homem e máquina.

Na prática, o que hoje parece novidade pode se tornar um

padrão daqui há alguns anos. Por isso, as empresas que

apostam em ideias de automatização, como o BPMS e os

documentos digitais, podem ficar alguns passos à frente.

Com um software, você passa a ligar o piloto

automático e focar no core business, ou seja,

nas atividades centrais do negócio.
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Profissionalização do
mapeamento de processo

O BPMS conta com várias ferramentas pensadas

justamente em tornar o mapeamento de

processos mais simples. Em uma empresa,

você provavelmente vai precisar lidar com

os vários tipos de insumos, como os de

capital, de trabalho e os naturais.

Esses são recebidos e transformados nos itens

que vão ser vendidos e essa conversão é o

processo a ser mapeado. Lembra de quando

citamos os inputs? Então, são definidos durante

essa tarefa. A produção passa a ser especificada e

uniformizada, deixando claro quais são as ações.

Se você pensa em elaborar projetos de melhoria,

por exemplo, uma ferramenta para mapear

processos pode ser uma boa ideia. Assim,

você pode corrigir e prevenir as dores de

cabeça, mais uma das vantagens do BPMS.
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Em um processo, os inputs viram outputs com valor

aumentado e, ter um bommapeamento é uma das

melhores formas de visualizar todo o cenário.

Em uma estamparia de uma fábrica de automóveis,

por exemplo, chapas de metal podem fazer parte

do input (entrada), enquanto a carroceria do veículo

é output (saída). A transformação acontece em

processos como soldagem e modificação do metal.

Uma das formas mais conhecidas de mapeamento é

o fluxograma, ilustrando de forma simples as várias

atividades. Em um BPMS, você pode usar notações

como o BPMN (Business Process Model and Notation

— Notação de modelagem de processos de negócio).

Vantagens em implementar o BPMS



Eficiência operacional
aprimorada

A eficiência operacional pinta entre as principais

vantagens do uso do BPMS, isso porque os

processos automatizados frequentemente são

interativos e você não vai precisar garantir a

progressão de uma atividade pessoalmente.

Você ainda passa a identificar os erros

mais facilmente, melhorando os resultados

do processo. A eficiência costuma ser

associada à regularidade de uma tarefa

em relação aos recursos ou ao tempo.

A eficiência operacional aprimorada é
importante porque costuma ter algum nível
de impacto na lucratividade, assim, um
processo eficiente traz também uma série de
outras vantagens, como por exemplo, uma
produtividade maior, com times que alcançam

mais rapidamente na linha de chegada.
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Em processos eficientes, a equipe ainda

costuma contar com uma flexibilidade

maior para mudanças. Pense no

exemplo do BPMS. Ao conhecer

e entender como os processos

acontecem, os profissionais abrem a

mente para boa parte das novidades,

desenvolvendo uma visão holística.

O BPMS, ainda aumenta a eficiência

ao ajudar a identificar os “processos

de sombra”, que contornam os

padrões aceitos por uma empresa.

Por exemplo, anotar manualmente

uma informação em vez de fazer seu

registro no servidor da empresa.
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Diminuição
dos custos

Os desperdícios de recursos costumam

aparecer com mais frequência nos processos

executados manualmente. Com a automatização

e o BPMS, os recursos passam a contar com

um uso mais otimizado e com contratos melhor

gerenciados. Automaticamente, os custos

são reduzidos e a margem de lucro cresce.

O processo de negócio é simbolizado por

sua série de etapas, cada uma atribuída a

um participante, por isso, é a base de várias

outras ideias, como a gestão de processos e

a automatização que acabamos de citar.

Assim, identificar as tarefas mais importantes é um dos

caminhos para a economia de gastos e, geralmente,

os processos de negócio contam com alguns

atributos, entre eles, a finitude. Isso significa que as

atividades têm um ponto de partida e um de chegada,

contando com um número limitado de etapas.
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Transparência

Com os painéis personalizáveis, o BPMS

aumenta a visibilidade dos processos e você

passa a saber exatamente com o que está

lidando. Com isso, os KPIs são rastreados mais

rapidamente e podem ser um caminho para a

elaboração de bons relatórios de desempenho.

A transparência ajuda os times a se manterem

por dentro de suas várias atribuições,

incentivando um senso de responsabilidade.

Mas, o que são KPIs? A sigla em inglês significa

“indicador-chave de performance” e serve

para avaliar se uma ação na empresa está

correspondendo aos objetivos que a originaram.

Isso porque existem inúmeras métricas que

podem ser colhidas e o excesso de dados pode

ser tão prejudicial quanto sua ausência. Os KPIs

podem números ou percentuais, servindo como

uma seleção das informações mais relevantes.

Quando essa ideia é levada para o universo

do BPM, você se depara com os indicadores

de desempenho de processos. Essa é a

forma de detectar problemas, descobrir se

há modelagem incorreta das atividades ou

ineficiência na execução de algum profissional.

No BPMS, servem como dados inteligentes,

fornecidos pelo sistema e úteis na hora de

tornar os workflows mais transparentes.
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Melhoria na
produtividade

Certamente, o BPMS é um caminho para manter

os seus processos sobre uma estrutura sólida

a partir da documentação, do monitoramento

e da otimização. Quando tudo funciona bem,

a eficiência aumenta, uma das razões pelas

quais citamos esse ponto há alguns tópicos.

Nessa fase, a análise do processo é frequentemente feita. Isso

significa que as atividades sem outputs valiosos podem ficar em

segundo plano. O monitoramento se debruça sobre a revisão e a

análise do desempenho para encontrar problemas e pontos fortes,

por isso, o BPMS é a ferramenta mais indicada para a tarefa.
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Além de contar com um escopo amplo, também

costuma exigir uma abordagem mais estruturada.

O monitoramento funcional, por exemplo, se

debruça sobre o desempenho em relação à função.

Já o monitoramento de processos técnicos,

tem um foco mais específico e conta com uma

análise mais direcionada aos sistemas. Por

fim, a aposta na melhoria da produtividade

também é fruto da otimização no BPMS,

minimizando redundâncias, racionalizando

os workflows, aprimorando a comunicação e

antecipando a necessidade de mudanças



Aposte em uma
solução BPMS

Como você viu, as vantagens em implantar

o BPMS são várias, pois você pode

profissionalizar a gestão de processos da

sua empresa e isso é fundamental! Desse

modo, você passa a contar com um software

dedicado à elaborar a arquitetura dos

processos, contar com uma boa forma de

medição e garantir as melhores entregas.

O modelo se diferencia das formas de

administração tradicionais por se centrar mais

nas atividades do que nos departamentos.

Embora a ideia possa parecer extremamente

complexa à primeira vista, o BPMS serve

justamente para tornar isso o mais simples e

intuitivo possível.

Como um usuário comum, você aproveita os

recursos do sistema e deixa de se preocupar

com a complexidade do assunto, uma vez que

possui tudo à disposição de maneira facilitada,

como biblioteca de processos.

Testar ideias, catalogar processos,

documentar arquivos, lidar com uma

série de papéis que só ocupam espaço,

é coisa do passado. A realidade agora é

digital e você precisa fazer parte dela.
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www.docsolucoes.com.br/produtividade/bpms

Quem não deseja uma vida prática dentro da

empresa? Questões frequentes do dia a dia são

facilmente solucionadas com o BPMS, veja:

processos que ficam parados por dias, senão

meses em uma só mesa, com prazos vencidos;

esquecimento de alguma etapa do processo,

o que pode ocasionar em demora excessiva;

dificuldade de seguir com os processos, pois é

preciso conhecer todas as informações de cabeça;

uso excessivo de papel;

excesso de e-mails que geram confusão.

Parece sonho, mas é tudo

realidade e a Doc Soluções pode

te ajudar, pois conta com um

BPMS personalizável. Com ele, é

possível documentar e cuidar dos

processos de forma 100% virtual.

O monitoramento é mais facilitado

e o acesso aos documentos fica

apenas a alguns cliques. Não deixe

de acessar o site e conferir!
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