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Resumo 

O desenvolvimento de técnicas competitivas de mercado e o forte avanço tecnológico das 

últimas décadas propiciaram às organizações várias maneiras de inovar e se sobressair sobre 

os concorrentes. Uma dessas técnicas é o gerenciamento de processos de negócio (BPM), que 

busca possibilitar uma melhor tomada de decisões e visão do negócio e podem ser adotados 

em organizações que visam a excelência em seus processos. Para tanto, o presente trabalho 

teve como objetivo aplicar as práticas de BPM em uma instituição de fomento, mais 

especificamente uma Fundação de Apoio Científico, que passava por dificuldades na 

implantação de um sistema ERP (Enterprise Resource Planning). A fim de cumprir o objetivo 

proposto, este trabalho foi realizado nas dependências de uma Fundação de Apoio em uma 

Universidade Federal, com a aplicação do software Bizagi Modeler nos principais setores da 

Fundação. Para a coleta de dados, utilizou-se o processo de entrevista com vinte e cinco 

funcionários. Dentre os resultados obtidos com o tratamento dos problemas identificados na 

Fundação, podem ser citados como principais: a diminuição da resistência dos colaboradores 

com o sistema; a diminuição do trabalho manual; a integridade e segurança das informações; 

diminuição do alto grau de retrabalho anteriormente presente; e a inserção de novas 

funcionalidades ao sistema. Através dos mapeamentos e análises realizadas, foi possível 

constatar a importância da automatização dos processos para a Fundação, sendo totalmente 

controlados através do sistema e diminuindo drasticamente a inconsistência nos dados. Além 

disso, a automatização também influencia nas atividades de gestão da organização, já que 

processos automatizados entregam as informações geradas de forma mais concisa e confiável. 

Palavras-chave: Gestão de processos de negócio; Automatização de processos; Enterprise 

Resource Planning. 

 

Abstract 

The development of competitive market techniques and the strong technological advancement 

of the last decades have given organizations a number of ways to innovate and excel in their 

competitors. One of these techniques is Business Process Management (BPM), which seeks to 

enable better decision making and business vision and can be adopted in organizations that 

aim for excellence in their processes. Therefore, the present work had the objective of 

applying BPM practices in a development institution, more specifically a Scientific Support 

Foundation, which had difficulties in the implementation of an ERP (Enterprise Resource 

Planning) system. For the proposed objective, this work was carried out in the premises of a 

Support Foundation at a Federal University, with the application of Bizagi Modeler software 

in the main sectors of the Foundation. For data collection, we used the interview process with 

twenty-five employees. Among the results obtained with the treatment of the problems 

identified in the Foundation, the following can be mentioned as the main ones: the decrease of 

the resistance of the collaborators with the system; the reduction of manual labor; integrity 

and security of information; reduction of the high degree of rework previously present; and 

the insertion of new functionalities into the system. Through the mapping and analysis, it was 

possible to verify the importance of the automation of the processes for the Foundation, being 

totally controlled through the system and drastically reducing the inconsistency in the data. In 

addition, automation also influences the organization's management activities, as automated 

processes deliver the information generated in a more concise and reliable way. 

Keywords: Business process management; Process automation; Enterprise Resource 

Planning. 
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1. Introdução 

Os problemas provocados pelas constantes e aceleradas revoluções nas e das Tecnologias da 

Informações, e as provocadas por essa na sociedade, parecem ser maiores que os benefícios 

que estas mesmas revoluções trazem às organizações e à sociedade como um todo (Cruz, 

2008). É por isso que, não basta apenas obter as informações e não usar, ou usá-las de 

maneira inadequada. É necessário implementar recursos de TI que façam das informações um 

diferencial competitivo (Soares, 2010). 

É nesse contexto que surgem os sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) que, segundo 

Souza (2011), podem ser considerados como Sistemas de Informação Integrados, adquiridos 

na forma de um pacote de software comercial com a finalidade de dar suporte à maioria das 

operações de uma empresa.  

Ainda, segundo Stair (1998), o sistema ERP é um agrupamento organizado de pessoas, 

procedimentos, banco de dados e dispositivos usados para oferecer informações de rotina aos 

administradores e tomadores de decisões. Sendo assim, são sistemas que integram todas as 

áreas de uma organização, dispensando, assim, a utilização de softwares específicos para cada 

setor, diminuindo custos, tornando a comunicação mais eficiente, facilitando a tomada de 

decisões, além de permitir uma apuração mais precisa sobre o que está acontecendo na 

organização através das informações obtidas. 

Identifica-se, portanto, a importância da implantação de um ERP em organizações que 

pretendem aumentar o desempenho de suas atividades. No entanto, não se deve apenas 

implantar indiscriminadamente um sistema em toda a empresa. Torna-se necessário, também, 

o reestudo dos processos internos, conhecido como Business Process Management (BPM). 

O BPM busca possibilitar uma melhor tomada de decisões e visão do negócio (Oliveira, 

2014), e podem ser adotados em organizações que visam a excelência em seus processos, 

principalmente aquelas que estão diretamente envolvidas com dinheiro público, como as 

Fundações de Apoio. São elas que irão gerir os projetos de desenvolvimento científico do 

país, que envolvem recursos públicos, evidenciando a responsabilidade ética que possuem 

perante a população. 

Tal responsabilidade é cumprida mais facilmente quando a fundação possui um ERP para lhe 

dar auxílio, tornando o BPM indispensável para definir os processos que devem ser seguidos, 

identificar os gargalos e manter o fluxo de atividades constante. 
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Com o evidente avanço trazido pela Tecnologia da Informação, um novo problema surge: o 

de gerenciar e aprimorar os processos de negócio que agora contam com ferramentas 

tecnológicas, muitas vezes desconhecidas pelos colaboradores das organizações. 

Sendo assim, levando-se em conta a contextualização e o problema supracitados, este trabalho 

teve o objetivo de estudar e otimizar os processos dos principais setores de uma Fundação de 

Apoio, visando melhor implantação de um sistema ERP. Para tal, foi utilizado as práticas de 

BPM, que além de buscar a otimização dos processos através de sua automatização, também 

busca gerenciá-los de maneira que suas atividades se tornem mais rápidas e diretas. 

Para isto, foi realizado o levantamento, modelagem e implantação dos processos de negócio 

da organização, buscando a identificação do melhor processo entre os diversos possíveis para 

se realizar uma atividade, além do reestudo e redesenho, quando necessário, de processos com 

gargalos.  

Conforme Datz, Melo & Fernandes (2004), mapear um processo é fundamental para verificar 

como funcionam todos os componentes de um sistema, facilitar a análise de sua eficácia e a 

localização de deficiências. Pensando nisso, este trabalho justifica-se pela necessidade que a 

Fundação de Apoio possui de realizar o mapeamento e reestudo de seus processos, após a 

implantação de um sistema ERP, que não está sendo utilizado com eficiência máxima. 

Tornou-se imprescindível, portanto, tornar os conceitos relacionados ao BPM em prática, para 

que a Fundação alcance um melhor uso do ERP implantado, resultando assim, em economia 

de recursos que poderiam estar sendo alocados em outras atividades, e tomadas de decisões 

menos arriscadas. 

 

2. Referencial Teórico 

2.1. Fundações de apoio 

As fundações são órgãos de direito privado que têm por objetivo funcionar como agências de 

fomento, financiando capital fixo e de giro que se associam às pesquisas ou aos projetos 

científicos e tecnológicos (Azevedo, Ensslin & Reina, 2010). Em 1994, através da Lei nº 

8.958, estas fundações passaram a ser credenciadas pelos Ministérios da Educação e da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, como Fundações de apoio às Universidades Federais, 

impulsionando ainda mais o desenvolvimento científico e tecnológico e, consequentemente, 

aumentando suas responsabilidades. 

Segundo Tristão (2000), é responsabilidade das fundações captar recursos para apoiar ações 

de pesquisa, ensino e extensão, recursos estes que são, em sua maioria, provenientes de verbas 
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públicas. Sendo assim, para gerenciar valores públicos, as Fundações têm o dever de prestar 

contas aos seus respectivos órgãos financiadores e ao Ministério Público (Azevedo et al., 

2010).  

Com isso, nota-se que as Fundações trabalham com fluxos de informações importantes. 

Portanto, para que estas possam garantir a lisura e a transparência de seus processos, 

exercendo seu dever perante os cidadãos, torna-se necessário a implantação de ferramentas da 

tecnologia da informação (TI). 

Uma dessas ferramentas é o Enterprise Resource Planning (ERP), software que busca integrar 

as informações dos processos da organização, descrito na seção seguinte. 

 

2.2. Sistemas ERPs 

Na década de 90, o cenário mundial e as organizações começaram a sofrer mudanças cada vez 

mais drásticas e rápidas, sendo necessário lidar progressivamente com um grande volume de 

informações, trazendo à tona a necessidade de um Sistema de Informação capaz de tratar tal 

volume de informações (Padilha & Marins, 2005). Surge então o Enterprise Resource 

Planning, ou apenas ERP. 

Para Buckhout, Frey & Nemec (1999), o sistema ERP integra os dados-chave e comunicação 

entre as áreas de planejamento, programação, compras, previsão e finanças das empresas entre 

regiões, produtos, divisões e funções. Em uma outra visão, os ERPs são sistemas de 

informação adquiridos em forma de pacotes comerciais de software, com a finalidade de dar 

suporte à maioria das operações da organização (Peres, 2014). 

O seu ciclo de vida é composto por três etapas: a decisão e seleção, a implementação e a 

utilização (Zwicker & Souza, 2003). Na etapa de decisão e seleção, a empresa opta por 

utilizar um sistema ERP como ferramenta e seleciona o fornecedor, seguindo os seus próprios 

critérios de análise. Após adquirido, o ERP passa pela implementação, que é o processo pelo 

qual os módulos do sistema são colocados em funcionamento para que se chegue à utilização, 

etapa em que o sistema passa a fazer parte das operações diárias da empresa (Toledo, 2009). 

Zwicker & Souza (2003) citam a etapa de implementação como uma das mais críticas de todo 

o processo, pois é este o momento que, além de se definir como serão os processos da 

empresa e como estes serão tratados no sistema, são promovidas mudanças organizacionais 

que implicam em alterações nas tarefas e responsabilidades de todos os envolvidos. 

Portanto, é notória a necessidade de utilização de uma metodologia de gerência de processos 

junto à implementação de um ERP, já que os processos de negócio serão completamente 
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modificados, havendo a necessidade de adaptação em toda a organização. Essa metodologia é 

conhecida como Business Process Management (BPM). 

 

2.3. Gerenciamento de processos de negócio (BPM) 

Um processo de negócio é um fenômeno que ocorre dentro das organizações (Rozenfeld, 

2001) e para Zigiaris (2000), cada processo é composto por etapas ou atividades relacionadas 

que usam pessoas, informações e outros recursos para criar valor para os clientes. Esta 

definição é complementada por Burlton (2001), que diz que tais atividades nem sempre 

seguem passos lógicos e que os processos têm diferentes tipos de entrada, como materiais 

brutos, informações ou até mesmo conhecimento, e os transformam em saídas e resultados. 

O BPM é uma abordagem disciplinar ou um ciclo contínuo para projetar, modelar, simular, 

executar, monitorar e melhorar os processos de negócio da organização para alcançar 

resultados consistentes e alinhados com seus objetivos estratégicos (Engiel, 2014). Em outras 

palavras, é o desenvolvimento dos interesses da organização através da gestão dos processos 

de negócio. 

Além disso, os softwares BPM são conjuntos de ferramentas que servem para executar 

(automatizar) processos de negócio, entendendo que todo software que executa processos de 

negócio, o faz assumindo o controle operacional das regras de negócio definidas, implícita ou 

explicitamente, nas tarefas existentes nos procedimentos que orientam a execução das 

atividades que compõem o processo. Isto é automatização de processos (Cruz, 2008). 

Constata-se, portanto, a possibilidade de se trabalhar com diversas abordagens do BPM. 

Algumas utilizam a modelagem de processos com o objetivo de observar o seu desempenho 

através de simulação, outras buscam desenvolver um modelo e propor melhorias nos seus 

processos, outras propõem técnicas de modelagem de processos para observar diversas visões 

de um processo de negócio (Torres, Costa & Dias, 2014). 

Torna-se importante ressaltar que, além de Business Process Management, o termo BPM 

também é usado para referenciar Business Performance Management (Gerenciamento de 

Desempenho de Processos); Business Process Modeling (Modelagem de Processos de 

Negócio) ou ainda Business Process Monitoring (Monitoramento de Processos de Negócio) 

(Tessari, 2014), portanto se estabelece que para este trabalho o termo BPM se refere a 

Business Process Management. 

 

3. Metodologia 
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Referente à sua natureza, esta pesquisa pode ser considerada aplicada, pois gera novos 

produtos e/ou processos (Gil, 2010). Quanto a forma de abordagem do problema esta pesquisa 

é classificada como qualitativa, pois segundo Silva & Menezes (2001) este tipo de 

classificação considera que há uma relação dinâmica do sujeito com o mundo real, onde são 

necessários a interpretação de fenômenos e a atribuição de significados, não sendo preciso a 

utilização de métodos estatísticos utilizados na abordagem quantitativa. 

Este trabalho foi realizado nas dependências de uma Universidade Federal, mais 

especificamente em uma de suas Fundações de Apoio, com o objetivo de modelar e 

automatizar os processos dos principais setores desta fundação. Para concretizá-lo, foi feito 

uso do software Bizagi Modeler, uma plataforma de mapeamento de processos amplamente 

usada e conhecida entre os pesquisadores e profissionais que trabalham com o BPM. Para 

coleta de dados utilizou-se o processo de entrevista com aproximadamente vinte e cinco 

funcionários. Juntamente com as entrevistas, os colaboradores eram constantemente 

indagados sobre a necessidade de melhorias para o ERP em implantação.  

Após realizado planejamento e levantadas todas as informações acerca da fundação e seus 

processos, foi iniciado a fase de implantação do BPM na instituição. Esta etapa contou com a 

modelagem e revisão dos processos, que em seguida foram colocados para serem executados 

pelos colaboradores a título de teste, possibilitando a visualização de falhas. Com as falhas e 

gargalos identificados, foi realizada a remodelagem dos processos, buscando torná-los os mais 

otimizados possível, para só então serem validados e tornados em processos padrões para a 

fundação. Estes pontos são tratados no item 4. De posse das informações levantadas, o 

próximo passo foi modelar os processos da fundação, passo fundamental ao bom 

gerenciamento dos processos de negócio. Para isso, foi utilizada a ferramenta Bizagi Modeler. 

Na Figura 1 apresentamos a esquematização das etapas realizadas para a implementação desse 

trabalho. 
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Figura 1. Etapas realizadas na implementação do trabalho 

Fonte: Dos autores (2018). 

4. Análises e discussões 

4.1. A Fundação 

A instituição onde foi realizado este trabalho está localizada no estado de Minas Gerais e 

trata-se de uma fundação de apoio científico, situada nos arredores de uma Universidade 

Federal. A fundação já atua apoiando a referida universidade há mais de dez anos e conta com 

cerca de vinte e cinco colaboradores. 

No momento da concepção desta pesquisa, a fundação estava passando por uma grande 

mudança em seus procedimentos, principalmente relacionados à sua área de TI, devido à 

introdução de um ERP, como tratado anteriormente. Esse fato serviu como motivação para a 

realização do trabalho, já que a fundação demandava urgentemente de um rearranjo dos 

processos, visto que os mesmos não estavam sendo executados em tempo hábil. Os setores, 

são tratados a seguir com suas respectivas responsabilidades: 

Compras: Responsável pela aquisição de bens (equipamentos e consumos) para 

departamentos da universidade apoiada, para a própria fundação e para projetos gerenciados 

pela mesma, oriundos de várias instituições de pesquisas do país, efetuando compras de 

mercadorias nacionais ou internacionais. Além disso, tem como anexo o setor de 

almoxarifado, que é responsável pelo recebimento, conferência e entrega dos bens adquiridos 

durante a execução de algum projeto. 

Projetos: Responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos projetos de 

pesquisa, buscando melhor atender todos os envolvidos na obtenção de resultados das 

pesquisas geradas. 
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Recursos Humanos: Responsável pelo controle dos direitos e deveres dos funcionários, 

registros e anotações devidas no processo de trabalho, controle de pontos, elaboração da folha 

de pagamento, férias, licenças, 13º salário, admissão e demissão de funcionários e demais 

funções ligadas à política de recursos humanos. 

Este trabalho tratou do gerenciamento dos processos de negócio e automatização dos mesmos 

nos principais setores da fundação. Foram considerados como “principais” aqueles setores 

que estavam diretamente ligados à entrega de valor nos serviços prestados pela fundação, ou 

seja, os setores em que suas atividades impactavam diretamente nos projetos de pesquisa 

administrados pela fundação.  

Apesar da pesquisa ter sido aplicada aos setores de Compras, Financeiro, 

Contábil/Faturamento, Projetos e Recursos Humanos, para a apresentação dos resultados 

serão expostos apenas os setores de Compras, de Projetos e de Recursos Humanos. Estes 

setores foram selecionados por apresentarem os processos mais críticos e de maior 

complexidade, assim como foram os setores que passaram por maiores mudanças com a 

implantação do ERP, facilitando a exposição dos dados e o impacto que a pesquisa promoveu. 

 

4.2. Mapeamento do Setor de Compras 

Realizando as análises nos processos, tanto no momento da modelagem quanto na fase de 

implantação para testes, no setor de compras foram identificadas atividades críticas, divididas 

em três tipos: atividades realizadas fora do ERP, atividades que geravam retrabalho e 

atividades que não eram possíveis de serem realizadas no ERP. 

Dentre as atividades críticas, as principais dificuldades encontradas estavam diretamente 

relacionadas à falta de automatização e também à falta de suporte do ERP para a realização 

das mesmas. Conforme identificado, a falta de automatização esteve presente principalmente 

nas atividades em que os colaboradores elaboravam e inseriam as informações em planilhas, e 

não no sistema implantado. As planilhas, por sua vez, geravam a descentralização das 

informações, além da dificuldade em obtê-las, já que para se ter acesso por outros setores, era 

preciso solicitar seu envio. Isso ocasionava a interrupção do desenvolvimento das atividades 

dos colaboradores, tanto os que realizavam a solicitação, quanto os que atendiam. 

Além disso, em alguns casos foi identificado que certas atividades ainda não eram possíveis 

de serem realizadas no ERP, por este não possuir um módulo que desse suporte à atividade, o 

que justificava o uso de algumas das planilhas elaboradas pelos colaboradores do setor mas 

que resultavam em informações mais inconsistentes, já que o processo manual de elaboração 
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de planilhas está mais suscetível a erros. Abaixo segue o exemplo do processo de entrega do 

almoxarifado, presente no setor de compras. A verificação de entrega pendentes era realizado 

de forma manual, sem auxílio do sistema. As informações sobre entrega eram armazenadas 

via planilhas gerando controle paralelos. A Figura 2 apresenta as atividades em que não foram 

identificados problemas, como, também, as atividades consideradas críticas (verificação de 

entregas pendentes; elaboração do relatório de entrega; arquivamento do relatório de entrega), 

ou seja, que foram identificadas alguma irregularidade e careciam de uma análise mais 

aprofundada para que se buscassem suas melhorias.  

 

Figura 2. Mapeamento do setor de compras 

Fonte: Dos autores (2018). 

 

O primeiro erro solucionado foi a falta de conhecimento sobre as funcionalidades do ERP por 

parte dos colaboradores. Ficou claro que no momento da implantação do sistema, os 

colaboradores não passaram por um bom treinamento, assim como não foram informados 

sobre as funcionalidades já implantadas no sistema, que poderiam ser utilizadas para a 

conclusão das atividades. Para isso, foi realizada uma análise das funcionalidades do ERP 

junto ao seu fornecedor para identificar as atividades que já poderiam ser automatizadas. Em 

seguida, essas funcionalidades eram informadas aos colaboradores, que passariam a utilizá-

las, melhorando dessa forma o processo. 

Com o tratamento dessas atividades, obteve-se como resultados a maior automatização dos 

processos e a eliminação de planilhas e alguns documentos impressos. Com a automatização, 

os dados das atividades passaram a ser armazenados em uma única base de dados, sendo 

acessível, com as devidas permissões, a todos os outros setores que necessitassem dessas 

informações. Isso acarretou na redução de impressão na Fundação, já que as informações 

eram geralmente passadas através de documentos impressos entre os setores. 
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Isso também ocasionou a maior consistência dos dados uma vez que agora eram provenientes 

de uma única fonte, o ERP, o que diminuiu o retrabalho dos colaboradores, já que 

constantemente eram necessárias a elaboração de planilhas para armazenamento das 

informações. 

Das atividades críticas levantadas no setor de compras, foi possível solucionar problemas e 

aplicar melhorias em algumas. As outras atividades críticas que não sofreram alteração até o 

fim deste trabalho, eram atividades que ainda não podiam ser realizadas no ERP mas que já 

estavam em fase de desenvolvimento, para lançamento nas versões futuras do software. 

 

Figura 3. Atividades do setor de compras após implementação 

Fonte: Dos autores (2018). 

 

4.3. Mapeamento do Setor de Projetos 

Feita a análise aprofundada nos processos, foi possível identificar atividades críticas, ou seja, 

atividades que geravam atrasos nos processos do setor de projetos. 

Dentre essas atividades críticas, as que mais preocupavam nesse setor eram aquelas que 

geravam retrabalho, já que em vários processos haviam atividades em que os colaboradores 

inseriam os dados no ERP e, em seguida, colocavam os mesmos dados em uma planilha 

eletrônica, chamada pelos colaboradores de planilha de controle, isso porque os mesmos não 

tinham confiança no armazenamento das informações somente no sistema. 

Isso inviabilizava fortemente o controle dos processos, vez que agora havia a utilização de 

duas fontes de dados, o ERP e as planilhas, ocasionando constantemente inconsistências entre 

ambas as formas de armazenamento, pois se houvessem informações incorretas, era 

necessário um grande tempo para identificar se o erro estava no sistema ou na planilha. 

Essa situação também gerou forte descontentamento dos colaboradores para com o ERP, que 

passaram a alegar que o mesmo estava apenas atrasando os processos, ao invés de otimizá-los. 

Para tratar disso, foi necessário solicitar ao fornecedor do software a realização de novos 

testes nas funcionalidades que apresentavam problemas, segundo os colaboradores. Só assim 
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os processos poderiam ser remodelados, de forma que os dados passassem a ser inseridos 

apenas no sistema. 

Além disso, havia também a falta de automatização, que ocasionavam gargalos e perda de 

recursos no decorrer das atividades e que assim, não permitiam que os processos operassem 

com eficiência máxima. 

Para solucionar esses problemas, o primeiro passo tomado foi a solicitação ao fornecedor do 

software, da realização de novos testes no ERP e correção dos erros relatados pelos 

colaboradores. Dessa maneira, o sistema garantiria sua confiabilidade e passaria a ser melhor 

visto pelos seus usuários. Conforme o fornecedor ia atendendo esta solicitação, os 

colaboradores começaram a diminuir a resistência imposta, possibilitando a eles enxergarem 

que o software, apesar de inicialmente alterar os processos e mudar sua forma de trabalho, iria 

facilitar a realização das atividades, descartando várias etapas anteriormente necessárias. 

Para as inserções de dados que ainda não podiam ser feitas pelo ERP, culminando na 

elaboração de planilhas e documentos fora deste, foi elaborado um documento de requisitos, 

entregue ao fornecedor do sistema, contendo as funcionalidades que deveriam ser 

implementadas para a realização das atividades. Com isso, o setor passaria a utilizar apenas 

uma fonte de dados e os processos ficariam mais fáceis de serem controlados, visto que agora 

o retrabalho foi diminuído drasticamente. 

Das atividades críticas levantadas no setor de projetos, foi possível solucionar problemas e 

aplicar melhorias na maioria. As outras atividades críticas que não sofreram alteração até o 

fim deste trabalho eram atividades que ainda não podiam ser realizadas no ERP, mas que já 

estavam em fase de desenvolvimento, para lançamento nas versões futuras do software. 

Em resumo, os fluxos de atividades passaram a estar totalmente em conformidade com o 

ERP, permitindo maior controle sobre o mesmo. Também foram eliminadas atividades 

manuais como a elaboração de planilhas ou documentos e impressão de papéis, o que permitiu 

a economia de tempo que poderia estar sendo gasto em outras atividades de maior 

importância, além de economizar recursos. Por fim, os processos foram homologados com a 

alta gerência e, em seguida, foi realizado treinamento com todos os colaboradores do setor, 

para que estes fossem avisados sobre as mudanças e que pudessem esclarecer dúvidas 

referentes ao ERP e à nova maneira de realizar as atividades. Isso contribuiu na redução da 

resistência para com o software, anteriormente levantada como uma dificuldade. Ao final, os 

processos foram apresentados como padrão a serem seguidos pelo setor. 
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4.4. Mapeamento do Setor de Recursos Humanos 

Os resultados desse setor serão expostos de maneira diferente das anteriores, por este possuir 

processos peculiares e enfrentar um problema que os outros setores não tiveram: a falta de um 

módulo específico e bem consolidado para os recursos humanos no ERP. Isso fazia com que o 

setor possuísse vários softwares para realizar diferentes atividades, como sistema de 

fechamento de ponto eletrônico, sistema de pagamento, sistemas para emissão de notas, entre 

outros. Na Figura 4 é apresentado o processo de fechamento de ponto, o qual trazia grande 

questionamentos por parte dos funcionários. 

 

Figura 4. Mapeamento do setor de recursos humanos 

Fonte: Dos autores (2018). 

 

Esse problema também acabava ocasionando um segundo, que era a grande quantidade 

trabalho manual realizado pelo setor. Como os sistemas não estavam integrados entre si, 

sempre era necessário emitir informações de um para serem inseridos manualmente em outro 

sistema, o que demandava muito tempo e esforço dos colaboradores.  

A partir da modelagem de processos, foi sugerido que o fechamento de ponto fosse realizado 

pelo próprio software ERP, o que eliminaria parte do controle paralelo e deixaria as 

informações em um único lugar de controle. O processo modificado pode ser observado na 

Figura 5. 
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Figura 5. Atividades do setor de recursos humanos após implementação 

Fonte: Dos autores (2018). 

 

Com as análises realizadas nos processos, foi possível, também, identificar que os mesmos 

demandavam a inserção de algumas atividades, como a elaboração e apresentação de uma 

cartilha de normas internas aos novos colaboradores ou a realização de uma exposição e 

treinamento dos processos, em que os colaboradores iriam lidar diariamente. Isso garantiria a 

melhor inclusão de novos membros à fundação, assim como possibilitaria informá-los sobre 

suas funções. 

Para tratar desses problemas, foram realizadas reuniões com a alta administração da Fundação 

para verificar a viabilização da inclusão de um módulo no ERP para o setor de Recursos 

Humanos. Isso exigiria um novo investimento financeiro no sistema, já que o contrato inicial 

não incluía o módulo de RH, mas que geraria a automatização e integralização dos processos, 

poupando tempo dos funcionários e economizando com o pagamento de horas extras, 

comumente necessárias aos colaboradores desse setor. Ademais, as informações passariam a 

constar em apenas um sistema, o que diminuiria o trabalho manual e, consequentemente, a 

redução das inconsistências de dados, além do aumento do controle dos processos.  

Além disso, também foi proposta a remodelagem dos processos, para que passassem a 

representar o que seria feito quando o ERP contasse com o módulo específico para o setor, 

eliminando desta forma os vários sistemas utilizados e concretizando a centralização das 

informações, tanto para os colaboradores do RH quanto para a alta administração. 

Resumidamente, no setor de Recursos Humanos foi possível identificar a necessidade de se 

integrar os processos ao ERP, buscando a redução do retrabalho e dos trabalhos manuais, 

além da centralização das informações, que passaram a estar em um ambiente mais seguro, 

possibilitando seu melhor controle. Até o fim deste trabalho, a Fundação já se encontrava em 

fase de negociação com o fornecedor do sistema para a implementação do novo módulo. 
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Também foi possível incluir aos processos algumas atividades que tornaram o setor mais 

produtivo, refletindo em toda a fundação com um maior nível de segurança, melhoria do 

ambiente de trabalho e melhor familiaridade dos colaboradores para com os processos. 

 

4.5. Discussões 

Os resultados apresentados demonstraram a relevância da aplicação de técnicas de BPM nas 

organizações, principalmente quando se trata da automatização de processos de negócio, 

contribuindo diretamente para o aprimoramento do uso de sistemas ERP, além do ganho de 

vantagens competitivas por parte da Fundação. 

Dentre os resultados obtidos com o tratamento dos problemas ao executar este trabalho, 

podem ser citados como principais: a diminuição da resistência dos colaboradores com o 

sistema; a diminuição do trabalho manual; a integridade e segurança das informações, que 

passaram a ser provenientes de apenas uma fonte de dados; diminuição do alto grau de 

retrabalho anteriormente presente; e a inserção de novas funcionalidades ao sistema, que 

conforme a demanda, serviram para englobar todas as atividades realizadas pelos 

colaboradores e automatizar ainda mais os processos. 

Também foi identificado que os dados gerados ficaram melhor organizados, facilitando seu 

controle e servindo diretamente à alta administração da Fundação, que necessitava de 

informações concisas e em tempo real para as tomadas de decisões. Com o gerenciamento dos 

processos foi possível buscar a melhor forma e momento para se realizar as atividades, de 

forma que os colaboradores não ficassem sobrecarregados ou insatisfeitos, resultando no 

cumprimento dos objetivos de cada setor. Além disso, foi possível notar o valor agregado às 

atividades, que agora eram realizadas com maestria, gerando resultados muito mais 

satisfatórios, ressaltando, assim, a importância da automatização e gerenciamento dos 

processos em qualquer tipo de organização. 

 

5. Conclusão 

Este trabalho teve o intuito de aplicar as práticas de BPM em uma fundação de apoio que 

passava por dificuldades na implantação de um ERP, e foi possível concluir que o objetivo 

principal da pesquisa foi alcançando, expondo resultados satisfatórios que contribuíram em 

peso para o desenvolvimento não só do ERP, mas também dos processos executados pela 

fundação. 
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Através dos mapeamentos e análises realizadas, foi possível constatar a importância da 

automatização dos processos para a fundação, uma vez que, com a automatização efetivada, 

os gargalos são reduzidos e as informações passam a estar centralizadas, sendo totalmente 

controladas através do sistema e diminuindo drasticamente a inconsistência nos dados. Além 

disso, a automatização também influencia nas atividades de gestão da organização, já que 

processos automatizados entregam as informações geradas de forma mais concisa e confiável. 

Ademais, tornou-se visível que a implantação de um ERP é de extrema importância para as 

organizações que pretendem automatizar seus processos, que em decorrência das suas 

diversas funcionalidades, é possível integrar todos os seus setores, facilitando a troca de 

informações e a tomada de decisão. 

Em uma visão interna à fundação focada neste trabalho, é possível concluir que a 

automatização e otimização dos processos tornaram as atividades mais simples e diretas, 

demandando menos tempo e esforço dos colaboradores para realizá-las, e gerando resultados 

mais satisfatórios. Além disso, houve também significativa melhora no ambiente de trabalho, 

já que agora os colaboradores passam por menos estresse na realização das atividades, 

ocasionando a extinção da resistência inicialmente imposta ao ERP. 

Por fim, identifica-se como limitação dessa pesquisa o fato de ela ser restrita apenas a uma 

fundação de apoio, considerando que os resultados aqui obtidos podem ser diferentes em uma 

segunda organização. Desta forma, como trabalhos futuros, incentiva-se a aplicação dessa 

pesquisa em outras organizações, públicas ou do terceiro setor, contribuindo com o aumento 

do conhecimento nessa área, que atualmente ainda é pequeno. 
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