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Gestão por Processos: da tarefa ao Workflow
Walter W. Koch

Agenda
• Conceituação de tipos de processos
• A evolução do ferramental de roteamento para workflow e BPM
• Requisitos para a automação de processos
• Casos de uso e sucesso de workflow e BPM em governo
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Visão de automação de processos (1) 
• Complementar às funcionalidades de gestão de conteúdo

• Foco na transação
• Foco no conteúdo

• Integridade do processo
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Visão de automação de processos (2) 
• Roteamento

• Tende a ser ad-hoc, tipicamente envolvendo a movimentação de conteúdo de forma linear, sem regras de processamento automatizado. Oferece pouca ounenhuma integração entre a gestão do processo e as aplicações afetadas. Roteamento é de pessoa para pessoa.
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Roteamento
• Sequencial
• Paralelo

• Condicional ?

Visão de automação de processos (3) 
• Roteamento

• Tende a ser ad-hoc, tipicamente envolvendo a movimentação de conteúdo de forma linear, sem regras de processamento automatizado. Oferece pouca ou nenhuma integração entre a gestão do processo e as aplicações afetadas. Roteamento é de pessoa para pessoa.
• Workflow

• Permite a definição de um processo inteiro, incluindo toda as exceções possíveis e condições. Envolve integração, gestão e execução de processos condicionais baseados em regras definidas pelos usuários. Permite a execução de tarefas de forma serial ou paralela. Muito utilizado em ambientes de aplicação, apesar de qualquer combinação de processamento pessoa a pessoa, pessoa a máquina ou máquina a máquina possam ser utilizados.
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Modelo de referencia de Workflow

Fonte: WFMC
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Visão de automação de processos (4) 
• Business Process Management (BPM) – gestão de processos de negócio

• Independentemente de qualquer aplicação, fornece integração de diferentesplataformas e aplicações. Por esta razão, muitos profissionais posicionamBPM como uma agregação de workflow e Enterprise Application Integration (EAI) – integração de aplicações corporativas.
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Tipos de workflow 
• Transacional• Foca na articulação de negócios e condução de decisões visandoum resultado final. Estes processos não são focados na criação de conteúdo mas no uso de conteúdo para ajudar na tomada de decisões e ações. Tipicamente utilizado em processos maiscomplexos, repetitivos e com alto volume. 
• Focado em conteúdo• Foca na criação ou edição de um documento simples ou composto. O foco do processo É o documento.
• Ad-hoc• Significa criar e iniciar fluxos de trabalho “em voo” – tipicamentetem um tempo de vida muito curto. Não permite processamentocondicional ou roteamente complexo e tem mínimiasfuncionalidades de relatórios. 
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Requisitos para a automação
1. Entendimento do processo atual2. Obtenção dos requisitos3. Modelagem do novo processo4. Automação do novo processo5. Posta em marcha6. Monitoração do novo processo

Projeto de automação
1. Entendimento do processo atual

Levantamento do processoFluxogramação (as is)Obtenção de indicadores
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Exemplo de Processo de Negócio Simples

Projeto de automação
1. Entendimento do processo atual

Documentação já existenteKPIsIndicadores no BSC?
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Projeto de automação
2. Obtenção dos requisitos

Requisitos estratégicosFatores motivadores para o projeto

Quadrantes de alinhamento da
informação estratégica de Marchand

Acrescente valor
Clientes e mercados

Riscos
Mercadológicos, 

financeiros, 
operacionais

Financeiro
Transações e 

processos

Crie novas realidades
Inteligencia (social, política, tecnológica, etc)

Fonte: “Competing with Information,” Donald Marchand (2000)
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Projeto de automação
3. Modelagem do novo processo

Definição de papéis, regras e rotasDefinição de indicadoresDesenho do processoModelagem do processo

Fonte: Intalio 32
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Projeto de automação
4. Automação do novo processo

Desenvolvimento interface usuárioModelagem bases dadosConectores com sistemasTrilhas de auditoria

What process designers see (3)

Fonte: Silverrun34
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What process designers see (4)

Fonte: Integrify
35

Juntando tudo
Obterrequisitos

Criar modelo do processo em BPMN
Conversão BPMN em BPEL

Executa BPEL e orquestrasistemas

Monitoração do processo

RepositórioECM
Processoscompletos

Outrasaplicações
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O que o usuário enxerga (1)

Fonte: Integrify 37

O que o usuário enxerga (2)

Fonte: Microsoft

38
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O que o usuário enxerga (3)

Fonte: nuxeo 39

Gestão (BAM)
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Gestão (BAM)

Aprovação de projetos
Estudo de Caso O estudo de caso apresentado demonstra a aplicação da modelagem de processos no setor de aprovação de projetos arquitetônicos de uma prefeitura municipal do Estado do Espírito Santo. A aprovação dos projetos de edificações na Prefeitura Municipal de Vitória envolve 35 setores da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade. 
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Aprovação de projetos

Empenhamento de despesas

http://www.pinhais.pr.gov.br/aprefeitura/secretariaseorgaos/cgm/FreeComponent511content9285.shtml
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http://www.lecom.com.br/clientes/pm-santos/
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