
Por que BPM não é um projeto de TI 
 

BPM significa fazer negócios de forma mais eficiente, mais eficaz, diz o analista independente 

Ian Leaver, da Forward Look. Ou seja, nem sempre se baseia em TI. Aqui está o porquê.  

 

Rede PEX: O que você vê como um dos grandes problemas com o atual software 

BPM?  

Ian Leaver: Essa é uma pergunta muito interessante. Quando você olha para o 

mercado de software de BPM, vê que ele é fortemente dominado por produtos que são 

voltados para automação de TI. Isso é compreensível, já que a gestão de processos de 

negócios tem crescido a partir de um background de TI: as empresas têm 

tradicionalmente focado em como elas podem usar a tecnologia para automatizar 

processos. Em resumo, no passado uma série de melhorias na eficiência deveu-se à 

retirada de pessoas dos processos. Isto é um pouco estranho porque os processos são, 

basicamente, sobre as pessoas.   

Na pesquisa que fiz sobre o mercado fornecedor de BPM, eu descobri que cerca de 80% 

das empresas de BPM focam em automação. É muito fácil de ver - se você reparar no 

site de um revendedor de BPM, muitas vezes nas primeiras duas ou três frases a 

palavra "automação" é mencionada cinco ou seis vezes. 

O problema com isso é que quando as empresas estão cientes do valor da gestão de 

processos de negócios, é difícil para eles saber para onde olhar. Como resultado, você 

vê várias organizações dizendo "Vou deixar isso para o CIO, é preocupação dele". 

Tratar isso como um problema de tecnologia significa que você não necessariamente 

obtém as respostas corretas que vêm através dos negócios. Também pode significar 

que as soluções que são selecionadas [pelo departamento de TI] são excessivamente 

complexas, confusas e exigem muito treino e investimento. Então você chega a uma 

posição onde o BPM deve tornar as coisas mais eficientes e parece fazer exatamente o 

oposto. 

 

Rede PEX: Isso é interessante porque muitas pessoas, quando pensam em BPM, 

acham que a tecnologia ... TI ... é domínio delas. Mas você está defendendo que 

deveríamos pensar em linhas diferentes? 

I. Leaver: Sim, eu tenho observado algo que chamo de gestão de processos centrada 

no usuário - que é o mais recente em uma longa lista de nomes que eu criei na 



tentativa de encontrar o caminho certo para descrevê-lo. Efetivamente, eu defendo 

uma abordagem que se concentra em capacitar os usuários de negócios. É nisso que a 

gestão de processos de negócios deveria se centrar. A primeira palavra [em BPM] é 

"negócio" por isso vamos começar por aí. BPM significa fazer negócios de forma mais 

eficiente, mais eficaz. Isso nem sempre significa que se trata de TI.   

E eu encontrei alguns exemplos no passado, onde as pessoas supõem que é uma coisa 

de TI, então você a empurra para o departamento de TI e eles fazem todos os 

processos. Mas a maioria das organizações tem provavelmente menos de 50% de seus 

processos baseados em TI. Muito se passa ao redor da TI. A TI [departamento] deveria 

estar lá para habilitar todos os processos nos quais trabalha, mas isso não representa a 

totalidade do que os negócios abrangem. 

Há um número muito menor de fornecedores que fornecem produtos de software, o 

que permite que as pessoas entendam o que a empresa está tentando alcançar, quais 

são suas metas, quais são seus objetivos, e como os principais processos existentes na 

empresa relacionam-se às metas e objetivos. 

Eu acho que essas ferramentas de software são muito poderosas, e elas são bastante 

diferentes. Algumas delas são capazes de automatizar atividades, enquanto outras 

ficaram muito claramente longe delas e mais ao lado da comunicação. É assim que eu 

explico isso: algumas empresas criptografam informações de negócios enquanto outras 

se concentram na descrição dos produtos. Eu acredito mais na descrição do que na 

criptografia. 

 

Rede PEX: Como se parecem alguns destes produtos de software em termos de 

recursos? O que eles têm de diferente em relação às abordagens mais tradicionais 

de automação? 

I. Leaver: Quando você olha para o lado de automação da casa há uma série de 

padrões de notação que se tornaram bastante consistentes e amplamente utilizados; e 

isto é bom, há um lugar para eles. Eu não vou criticá-los por aquilo que são e o que 

fazem. Mas, também há organizações com diferentes abordagens para esse lado das 

coisas, tentando encontrar meios que sejam adequados para determinadas indústrias. 

Se você olhar para as indústrias de engenharia pesada, por exemplo, pode não ser 

apropriado usar um produto BPM em um belo leitor de mesa móvel que pode rodar em 

um iPad. Isso simplesmente não vai funcionar se você estiver em uma plataforma de 

petróleo com uma ferramenta. No entanto, se você está trabalhando com uma equipe 



jovem recém-formada, um software atraente é realmente importante. É aí que os 

estilos mais intuitivos de interfaces podem ser muito poderosos.  

 

Rede PEX: Então, na verdade se trata de adaptar à cultura da empresa os tipos de 

interfaces e ferramentas que você está usando? 

I. Leaver: Esse é um ponto importante, sim. A cultura empresarial dominante é o 

componente essencial para promover ou denegrir qualquer produto de software. Você 

pode ter o melhor produto de software do mundo, colocá-lo em seu negócio e 

descobrir que ele falha totalmente. E isso quase sempre acontece devido à cultura 

empresarial dominante. Assim, encontrar o software certo para a sua cultura 

empresarial é realmente importante.  

Da maneira que eu vejo as coisas, eu não acredito que haja uma abordagem "melhor" 

de software; eu não acho que esta seja a maneira correta de abordar o problema. O 

que estou dizendo é que há fornecedores que estão produzindo software de BPM que 

tem uma abordagem ligeiramente diferente. Eu acho que é importante que as 

empresas compreendam as diferentes opções que estão disponíveis quando eles vêm 

para fazer suas escolhas, compreender as coisas sobre as quais deveriam pensar ao 

avaliar suas opções e tentar escolher alguma coisa que se adapte à nossa cultura e não 

tentar forçá-la.  

Quando você tem uma metodologia ou padrão que é impulsionado pela TI, pelos 

analistas de processos de negócios, por pessoas que são especializadas e altamente 

treinadas, o risco é que uma vez que os especialistas voltem para seus empregos 

"regulares", os usuários de negócios sejam deixados apenas olhando para a ferramenta 

BPM, sentindo-se confusos e imaginando o que será que eles têm que fazer. O risco é 

que a empresa encontra todo o investimento parado inutilmente em algum lugar.  

 

Rede PEX: Que papel você prevê para o CIO na seleção desses tipos de tecnologia? 

I. Leaver: Algumas das ferramentas de software centradas no usuário que já vi são 

capazes de se moverem no sentido da automação da casa e assim são capazes de 

fornecer um valor adicional para o CIO e para a TI das organizações. Eu acho que o CIO 

não deve ser excluído da seleção dessas tecnologias, mas o foco principal deve estar 

em estimular os usuários a fazer o trabalho que eles precisam fazer.  

O papel do CIO é fornecer as ferramentas que permitam às empresas funcionar de 

forma eficaz. O que os CIOs precisam para cumprir esse papel são bons requisitos e 



uma sólida compreensão das necessidades do negócio, a fim de capacitar a entrega de 

produtos, ferramentas, sistemas e serviços adequados. Em minha opinião, as 

ferramentas que focam na execução de negócios, e em entender o usuário, fazem um 

bom trabalho ao explicar isso à TI da organização.  

Se isso acaba gerando a percepção de que mais de um produto possa ser a resposta - 

ou seja, há algo que funciona para o negócio, mas também algo debaixo dele que 

funciona para a TI - eu não considero isso uma coisa ruim. Aconteceram várias 

consolidações em vários produtos de software na indústria de TI. Algumas foram 

inúteis, pois isso nos leva a um grande ambiente monolítico que nem sempre facilita as 

coisas. Então, a ideia de que você pode usar produtos mais básicos para lidar com a TI 

não é uma coisa ruim. 

 

PEX Rede: Software BPM centrado no usuário contra software BPM de automação: 

Estamos falando de, potencialmente, uma nova categoria de software de BPM? 

I. Leaver: Eu acredito que são abordagens diferentes. Eu me atentei a várias 

literaturas sobre marketing, de diferentes vendedores de BPM, para tentar entender 

isso. Você começa a partir desse ponto e obtém uma visão clara de como eles se 

apresentam, você começa a ver as empresas que se concentram mais para o lado 

executivo de negócios, eles estão mirando no CIO, no CFO, no COO - as pessoas que 

estão realmente executando a atividade do processo da organização ao invés de 

apenas o departamento de TI.  Eu acho que é uma divisão de aproximadamente 80/20, 

com apenas uma minoria centrada no executivo. Alguns estão em territórios conjuntos 

- aqueles que podem facilmente fazer o lado da automação das coisas, mas 

representam muito bem as informações voltadas para o usuário corporativo - enquanto 

outros estão claramente lidando com a representação de informações para usuários de 

negócios e não têm qualquer conexão com a automação. 

 

Nota do Editor: Esta é uma transcrição da entrevista em vídeo Analista: Software BPM 

muito focado em automação feito no site da Semana da Excelência em Processos da 

Europa. Foi editado para facilitar a leitura. 
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