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Introdução	ao	Tema
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Toda organização, de uma forma ou de outra, utiliza-se

de pessoas, processos e tecnologia para a execução de seus

negócios.

As grandes empresas e as Franquias não vivem sem processos.

Startups devem usá-los depois das fases de aprendizagem, ou

seja, quando entram em execução buscando escala. Da mesma

forma, as Pequenas e Médias Empresas (PME’s), e até mesmo as

ONGs, precisam pensar em processos quando decidem implantar

suas Estratégias e Modelos de Negócio.

Tais processos devem ajudar na gestão, operação, automação e

redução de conflitos, mas não apenas para conseguir alguma

certificação ou tornar o negócio “engessado”. É para torná-lo

eficiente, produtivo, rentável!

1- Introdução

AUTOMAÇÃO	DE	PROCESSOS

Uma organização funciona como um sistema, ou melhor, um

conjunto de processos inter-relacionados que interagem para

atingir seus objetivos.

Estes processos são executados continuamente pelas pessoas que

integram a sua força de trabalho. Os bens ou serviços

provenientes de um processo constituem a entrada para outro ou

para outros processos até sua chegada ao consumidor para o uso.



O	que	são	Processos?
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Um processo é um grupo de tarefas relacionadas que, juntas, geram

um resultado que tem um valor para o cliente.

Um processo é um trabalho contínuo e repetitivo, uma série de passos

sequenciais adotados por uma organização para produzir um

resultado desejável. Exemplos: processo de venda, processos

computacionais.

Podemos dizer que o processo é uma atividade, ou um conjunto de

atividades, que usa insumos (inputs) mensuráveis, adiciona-lhes valor

através de atividades e, isso produz uma saída (output), que é o

resultado para um cliente – que pode ser interno ou externo à

organização. Ou seja, o processo é uma sequência ordenada de ações

direcionadas para atender uma demanda específica do cliente.

Exemplo: Construção de casa de madeira.

2- O	que	são	Processos?

(Entrada) Matérias primas:
Madeira, Telhas, Pregos, etc.

(Atividades)	Construir:
Pregar,	medir,	serrar,	etc.

(Saída) Resultado Final:
Casa de madeira pronta.

AUTOMAÇÃO	DE	PROCESSOS



AUTOMAÇÃO	DE	PROCESSOS

Se pensarmos no atendimento de uma loja, o processo definirá o passo-a-passo

da interação com o cliente, desde o momento em que ele chega à loja até quando

vai embora após ter feito a sua compra, conforme o modelo do negócio.

Por exemplo, numa lanchonete do tipo fast food com autosserviço parcial, onde o

cliente se dirige ao balcão de atendimento faz seu pedido e depois leva seu lanche

para comer numa mesa, o processo de atendimento deve prever como serão

tratadas as filas no balcão, a forma como o cliente terá acesso às informações do

cardápio, a sequência dos procedimentos para o registro do pedido e recebimento

do pagamento, a comunicação do pedido para o pessoal da cozinha, a posição

correta como o lanche e o refrigerante devem ser colocados na bandeja, o tempo

máximo em que tudo isso deve ser feito, e assim por diante.

2- O	que	são	Processos?



AUTOMAÇÃO	DE	PROCESSOS

Início	do	Processo	de	Atendimento	aos	Clientes

Pedido

Análise	de	Crédito

Aprovação	de	Pedidos

Separação

Faturamento

Despacho	da	Mercadoria

Transporte

Pós-venda

Contas a	receber

Fim	do	Processo	de	Atendimento	aos	Clientes

Início	do	Processo	de	Transporte

Recebimento	do	Despacho	da	Mercadoria

Conferência da	Mercadoria	e	assinatura	do	responsável

Transportar	o	pedido	até	o endereço	informado

Pegar	a	assinatura	do	recebedor

Fim	do	Processo	de	Transporte

Exemplo	de	processos	de	atendimento	aos	
clientes	de	uma	grande	loja	de	cosméticos

E	existem	processos	dentro	de	outros	processos.
Quanto	mais	detalhada	e	padronizada	cada	tarefa,

maior	será	o	nível	de	qualidade	da	mesma.
Exemplo:	Processo	de	Transporte	(que	faz	parte	do	

processo	de	atendimento	ao	cliente)



AUTOMAÇÃO	DE	PROCESSOS

Por fim, o processo pode ser inserido em todo e qualquer tipo de tarefa em que se busca excelência no resultado, como:

• Atividades de compras de mercadorias;

• Controle do estoque;

• Seleção de novos funcionários;

• Controle de receitas e despesas;

• Ações de divulgação para uma nova promoção;

• Limpeza e arrumação da loja;

• Entre outras.

Os processos, quando bem levantados e desenhados, podem reduzir os custos de operação ao usar melhor os recursos do negócio

e com maior prevenção do que pode acontecer no dia-a-dia da operação. No final das contas, bons processos operacionais levam

ao melhor atendimento, deixando os clientes mais satisfeitos e consequentemente aumentando as vendas.

2- O	que	são	Processos?



Levantamento	e	Desenho	de	Processos	
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AUTOMAÇÃO	DE	PROCESSOS

Os processos precisam ser formalizados e documentados e, para isso, é necessário fazer um

levantamento das operações desejadas (que precisam ser definidas) ou dos procedimentos

existentes, fundamentais ao negócio.

Após este primeiro passo (fazer o levantamento do que fazer), os processos devem ser

desenhados, ou seja, descritos formalmente, definindo as atividades e as responsabilidades

das pessoas envolvidas e estabelecendo o uso adequado dos recursos disponíveis. Tanto o

levantamento, quanto o desenho dos processos, são tarefas que devem ser conduzidas com

muito cuidado, seguindo uma metodologia adequada e evitando a criação de tarefas e

controles desnecessários. A qualidade desse trabalho influenciará diretamente na qualidade

da operação do negócio. O bom desenho de processos leva ao melhor uso dos recursos,

contribuindo para o sucesso do negócio, enquanto que processos mal desenhados podem

gerar maiores custos operacionais, prejudicando a competitividade da empresa no

mercado.

3- Levantamento	e	Desenho	de	Processos

DEFINIR	O	QUE PRECISA	SER	FEITO

DEFINIR	COMO	DEVE	SER	FEITO



AUTOMAÇÃO	DE	PROCESSOS

Considerando o modelo de negócio da empresa, somente os

processos críticos devem ser desenhados, ou seja, aqueles

relacionados diretamente com o resultado do negócio e com a

qualidade dos produtos ou serviços que precisa exercer maior

controle. Tal desenho deve otimizar o uso dos recursos e buscar

cumprir a missão da empresa, respeitando os seus valores, buscando

a satisfação dos clientes e excelentes resultados.

Os processos principais do negócio são os relacionados com a

geração dos produtos, bens ou dos serviços – para atender às

necessidades e expectativas dos clientes e demais interessados,

agregando valor.

Os processos de apoio são aqueles que dão suporte aos processos

principais, contribuindo, assim, para o sucesso da organização, no

objetivo de agregar valor para os demais interessados.

3- Levantamento	e	Desenho	de	Processos

• Comercialização	de	produtos	

• Inovação	e	projeto	dos	produtos.

• Produção	dos	produtos.

• Expedição	e	entrega	de	produtos.

• Pós-venda,	por	exemplo:	assistência	técnica.

• Outros	processos,	peculiares	a	cada	organização.

• Gestão	financeira	e	tributária.

• Recrutamento,	seleção,	contratação,	capacitação.

• Manutenção	de	equipamentos	e	instalações.

• Aquisição	de	insumos	(matérias-primas)

• Tratamento	das	informações.

• Serviços	gerais	(segurança	patrimonial,	limpeza)



AUTOMAÇÃO	DE	PROCESSOS

A gestão destes processos citados (principais e de apoio) visa unir as

pessoas da organização em torno de objetivos comuns, criando um

ambiente agradável, cooperativo e produtivo, no qual essa organização

de processos assegura os resultados da organização empresarial. Afinal,

o que seria de uma organização se ela não fosse organizada?

Vale lembrar que, ao desenhar os processos é necessário fazer o

levantamento de informações gerais do mesmo, referentes à origem,

destino, clientes, objetivo, interfaces e resultados esperados.

E para cada passo previsto do processo, deve-se definir o que é tal

passo, por que o passo existe, quem deve executá-lo, onde e quando

deve ser executado, e como deve ser executado.

3- Levantamento	e	Desenho	de	Processos

O	QUE	É	TAL	PASSO?

POR	QUE	ELE	EXISTE?

QUEM	DEVE	EXECUTÁ-LO?

ONDE	E	QUANDO	DEVE	SER	EXECUTADO?

COMO	DEVE	SER	EXECUTADO?

?



Sistemas	de	Informação
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AUTOMAÇÃO	DE	PROCESSOS

Sistemas de Informação é a expressão utilizada para descrever

um Sistema, seja ele automatizado (que pode ser denominado

como Sistema Informacional Computadorizado – SIC), seja

manual, que abrange pessoas, máquinas e/ou métodos

organizados para coletar, processar, transmitir e dissemina

dados que representam informação para o usuário e/ou cliente.

Informações são dados oferecidos de uma forma significativa e

útil para os indivíduos. Dados são correntes de fatos brutos que

importam eventos que estão ocorrendo nas organizações ou no

ambiente físico, antes de terem sido organizados e arranjados de

uma forma que as pessoas possam entendê-los e usá-los a seu

favor. Basicamente, gestores utilizam os sistemas de informações

para fazer o levantamento de dados. A matemática é simples:

4- Sistemas	de	Informação

Sistema	de	informação	+	dados	=	noção	dos	processos	críticos	(aqueles	que	devem	ser	levantados	e	desenhados)

Resumo:

Como funcionam os sistemas de informação?

• Coletando, processando, transmitindo e disseminando dados.

Com qual objetivo?

• Transformar dados em informação para auxiliar o usuário e o cliente.

Por que esses dados são importantes na automação de processos?

• Pois auxiliam na definição dos processos críticos, que são os processos

que tem relação direta com os resultados e lucro do negócio. São,

basicamente, os processos que devem ser levantados e desenhados

para, posteriormente, se tornarem automatizados.



Tipos	de	Sistemas	de	Informação
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AUTOMAÇÃO	DE	PROCESSOS

Tipos	de	Sistemas	de	Informação	mais	utilizados:

1.	Sistemas	de	Processamento	de	Transações	(SPT	ou	TPS)

2.	Sistemas	de	Informações	Gerenciais	(SIG	ou	MIS)

3.	Sistemas	de	Suporte	à	Decisão	(SSD	ou	DSS) 

4.	Sistemas	de	Apoio	ao	Executivo	(SAE)

5- Tipos	de	Sistemas	de	Informação



AUTOMAÇÃO	DE	PROCESSOS

1.	Sistemas	de	Processamento	de	Transações	(SPT	ou	TPS)

SPT é uma coleção organizada de pessoas, procedimentos, software, banco de dados e dispositivos com a finalidade de registrar

as transações empresariais realizadas. Uma transação equivale a qualquer troca relacionada com negócios que ocorra dentro

da organização.

Os SPT representam a aplicação dos conceitos de informação e tecnologia para as transações rotineiras, repetitivas, mas críticas

para a empresa. Os benefícios gerados por um SPT são tangíveis e podem ser usados para justificar seus custos em

equipamentos, programas de computador, pessoal e suprimentos. Além disso, ele dá velocidade ao processamento das

atividades empresariais e reduzem os custos das empresas.

Outros exemplos comuns do uso de SPT:

• Registro e processamento de vendas;

• Emissão de faturas para clientes;

• Registro de funcionários.

Exemplo: Folha de Pagamento



AUTOMAÇÃO	DE	PROCESSOS

2.	Sistemas	de	Informações	Gerenciais	(SIG	ou	MIS)

Um SIG abrange uma coleção organizada de pessoas, procedimentos, software, banco de dados e dispositivos que fornecem

informação rotineira aos gerentes e tomadores de decisão. Os SIG basicamente fornecem relatórios padronizados com base

nos dados e nas informações do sistema de processamento de transações (SPT). Provê aos gerentes informações e suporte à

decisão, respostas as operações diárias, feedback, agregando valor aos processos da organização. Sua utilização abrange todos

os níveis da administração. Produzem relatórios impressos e em tela. Usam dados internos armazenados no computador

Os SIG produzem uma variedade de relatórios:

• Relatórios programados: são gerados regularmente (exemplo: níveis diários de estoque; itens mais vendidos);

• Relatórios de demanda: sob requisição (exemplo: nível de estoque para um representante de vendas);

• Relatórios de exceção: situações não-usuais ou críticas (exemplo: baixos estoques de um item).



AUTOMAÇÃO	DE	PROCESSOS

3.	Sistemas	de	Suporte	à	Decisão	(SSD	ou	DSS)

Um SSD é uma coleção organizada de pessoas, procedimentos, software,

bancos de dados e dispositivos usados para dar suporte a um problema

específico na tomada de decisões.

O foco de um SSD incide sobre a eficácia da tomada de decisões. Um SIG

ajuda a organização a “fazer as coisas certas”, enquanto um SSD ajuda o

gerente a “tomar a decisão certa” naquele momento. Por exemplo, um SSD

pode ajudar um fabricante de automóveis na escolha da melhor localização

para construir novas instalações. Ajudar uma companhia de petróleo na

pesquisa do local ideal para perfurar. Nesses casos, um SSD poderá sugerir

alternativas e dar suporte à tomada de decisão final.

Um SSD provê flexibilidade de relatório e de apresentação: SPT e SIG

disponibilizam relatórios em formatos fixos, SSD possuem maior variedade

de formatos. Ele consegue ser flexível oferecendo maior orientação gráfica e

de texto: criam textos, tabelas, desenhos lineares, gráficos de pizza, curvas

de tendências. Possuem suporte para a análise drill down, que é um

detalhamento de informações. Exemplo: custo total do projeto, custo total

em cada fase do projeto, atividade ou tarefa detalhada do projeto.

Um exemplo prático da utilização de SSD:

Situação-Problema: A irrigação no Brasil é manejada, em

sua grande parte, de forma artesanal, gerando perdas

significativas, pois não existe um sistema técnico de

controle. A falta de um manejo adequado na irrigação

ocasiona prejuízos como perdas de energia, de água e,

consequentemente, de dinheiro. Tais prejuízos afetam

diretamente a produtividade e a rentabilidade

comprometendo a produção.

Solução: Implantar um sistema de suporte à decisão na

agricultura irrigada indicando, dentre outras informações,

o momento correto para irrigar (quando), a lâmina de

irrigação (quanto), a qualidade da irrigação

(uniformidade e outras perdas), consumo de energia e

lâmina de dimensionamento (lâmina de projeto). Pode-

se, assim, evitar o desperdício e trabalhar de forma

adequada no meio ambiente. A tudo isso, somam-se uma

maior rentabilidade e produtividade.
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4.	Sistemas	de	Apoio	ao	Executivo	(SAE)

Destinados aos executivos da cúpula, permitem que estes examinem o

desempenho organizacional de uma perspectiva geral da empresa.

utilizados para decisões estratégicas.

São representações mentais da realidade, abstrações dos contextos

complexos das decisões, que os executivos utilizam para simplificar seu

processo de decisão, identificando as variáveis importantes, gerando e

avaliando as alternativas. Sendo assim, o objetivo desses modelos é a

simplificação do processo de decisão com base no conhecimento e na

experiência acumulada. Possuem ferramentas de análise mais

abrangentes que as dos SSD. Utilizam gráficos, diagramas e Drill down. A

origem dos dados são sistemas e bancos de dados internos e dados

externos da Web. Os SAE’s são desenvolvidos para serem usados sem

muito treinamento dos executivos. Ajudam executivos a tomar decisões

estratégicas. Ajudam em situações de alto grau de incerteza. Exemplo:

Quais as consequências de uma fusão ou de aquisição de uma empresa

concorrente? Será que devo trocar meu fornecedor principal de matéria-

prima? Devo lançar novos produtos mercado ou atualizar a linha atual?

A ideia da utilização do SAE é simples: os altos executivos

precisam de informação que os ajude a ter acesso aos

indicadores do sucesso de sua organização e ao

desempenho de indivíduos críticos para esse sucesso. É

utilizado principalmente para o gestor ter um grau maior

de certeza para fusão ou aquisição de outra empresa.

Alguns exemplos de grandes aquisições ocorridos:

- Atacadão por Carrefour, em 2007, por US$ 1,1bi.

- Arisco por Bestfoods, em 2000, por US$ 500 milhões

- Usina Vale do Rosário, em 2007, por Usina Santa Elisa

por R$ 1,35bi.



AUTOMAÇÃO	DE	PROCESSOS

Resumo dos Sistemas de Informação apresentados anteriormente:

1- Sistemas de Processamento de Transações (SPT) têm a finalidade de registrar as transações empresariais realizadas. representam a

aplicação dos conceitos de informação e tecnologia para as transações rotineiras, repetitivas, mas críticas para a empresa. Exemplos:

Folha de pagamento, registro e processamento de vendas, emissão de fatura para clientes, registro de funcionários.

2- Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) fornecem informação rotineira aos gerentes e tomadores de decisão. fornecem relatórios

padronizados com base nos dados e nas informações do sistema de processamento de transações (SPT). Os SIG produzem uma variedade

de relatórios:

• Relatórios programados: são gerados regularmente (exemplo: níveis diários de estoque; itens mais vendidos);

• Relatórios de demanda: sob requisição (exemplo: nível de estoque para um representante de vendas);

• Relatórios de exceção: situações não-usuais ou críticas (exemplo: baixos estoques de um item).

3- Sistemas de Suporte à Decisão (SSD) são usados para dar suporte a um problema específico na tomada de decisões. Um SIG ajuda a

organização a “fazer as coisas certas”, enquanto um SSD ajuda o gerente a “tomar a decisão certa” naquele momento.

4- Sistemas de Apoio ao Executivo (SAE) são utilizados para decisões estratégicas. A ideia da utilização é simples: os altos executivos

precisam de informação que os ajude a ter acesso aos indicadores do sucesso de sua organização e ao desempenho de indivíduos críticos

para esse sucesso. É utilizado principalmente para o gestor ter um grau maior de certeza para fusão ou aquisição de outra empresa.



TIPOS	DE	SISTEMAS	E	SEUS	USUÁRIOS

SAE

SIG
SSD

STP

Utilização	do	sistema:
Política	de	Preços;	Orçamentos;	Alteração	de	grandes	
Fornecedores;	Aquisição	de	novas	empresas;	Fusão,	etc.

Nível	Estratégico:
Alta	Cúpula

Nível	Gerencial:
Gerentes	médios	e	
Encarregados	Gerais

Utilização	do	sistema:
Informação	de	itens	mais	Vendidos;	Melhores	
Vendedores;	Controle	de	 Estoque	em	geral,	etc.

Nível	Operacional:	Gerentes	e	
Supervisores	Operacionais

Utilização	do	sistema:
Registro	e	processamento	de	vendas;	
Emissão	de	faturas	para	clientes;	Folha	de	
pagamento;	Registro	de	funcionários,	etc.

AUTOMAÇÃO	DE	PROCESSOS
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AUTOMAÇÃO	DE	PROCESSOS

Vimos	anteriormente	os	conceitos	de	sistema	de	

informações,	os	tipos	de	sistema	de	informações	e	seus	

usuários.	Agora	veremos	quais	são	os	principais	sistemas	

utilizados	pelas	empresas.	São	eles:

§ Enterprise	Resource Planning	(ERP)

§ Customer Relationship Management	(CRM)

§ Supply Chain	Management	(SCM)

6- Principais	Sistemas	de	Informação
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Em sua essência, ERP é um sistema de gestão empresarial. Imagine que você tenha uma empresa que conta com vários sistemas, um para

lidar com as contas a pagar, um para gerar folhas de pagamento, um para controlar vendas, um para gerenciar impostos, um para analisar

metas e desempenho, entre outros. Em vez de existir um ou mais softwares isolados para cada departamento da companhia, não seria

melhor contar com uma integração entre eles, de forma que todos fizessem parte de um sistema unificado? É justamente isso que uma

solução de ERP oferece.

Com um único sistema integrando todos os departamentos (ou pelo menos os setores mais importantes), a comunicação interna se torna

mais fácil e menos custosa.

O departamento financeiro, por exemplo, pode saber rapidamente quanto dinheiro destinar à quitação de impostos e quanto direcionar ao

pagamento de funcionários, de acordo com as informações que o setor de gestão de recursos humanos disponibilizar no sistema. O chefe

de um determinado departamento pode avaliar o desempenho de um funcionário e discutir junto ao gerente de RH quanto a empresa

pode lhe oferecer de aumento. O departamento de marketing pode consultar o controle de vendas, perceber que um determinado

produto não está tendo a saída desejada e desenvolver uma nova estratégia para reverter este quadro, ao mesmo tempo em que verifica

se a verba disponibilizada é suficiente para este trabalho ou se é necessário marcar uma reunião para solicitar mais recursos.

Perceba, com estes exemplos, que há várias situações onde a integração de sistemas se mostra vantajosa. Note que, com sistemas

distintos, cada setor teria mais dificuldade para se comunicar com o outro, resultando em maior consumo de tempo, mais gastos e até em

excessivos procedimentos burocráticos. Além disso, com um sistema de ERP, a empresa passa a ter menos fornecedores de software, o

que diminui custos com licenças, suporte técnico, servidores, treinamento, entre outros.

§ Enterprise	Resource Planning	(ERP)



§ Enterprise Resource Planning (ERP)

O sistema de ERP, como podemos perceber, é um investimento sério e necessário para empresas que antes trabalhavam com vários

sistemas diferentes. Entretanto, isso precisa ser feito com cuidado. Existem diversas soluções seguras (empresas que oferecem

sistemas de ERP e que já estão há vários anos no mercado). Só aqui no Brasil, há várias empresas especializadas em ERP com grande

aceitação, como SAP, TOTVS, Microsoft Dynamics e Oracle. Abaixo um exemplo sistemático do funcionamento do ERP:

Exemplo:	
Integração	de	vários	softwares	de	

gestão	em	um	único	sistema

AUTOMAÇÃO	DE	PROCESSOS
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CRM – Customer Relationship Management (ou Gestão do

Relacionamento com o Cliente, em português) – é uma

abordagem que coloca o cliente como principal foco dos

processos de negócio, com o intuito de perceber e antecipar

suas necessidades, para então atendê-los da melhor forma.

Em sua essência, o CRM é uma estratégia de negócio com o foco

no cliente. Ou seja, as ações da empresa ficam voltadas para as

necessidades dos clientes, ao invés dos próprios produtos.

Engloba as áreas de marketing, vendas e serviços de

atendimento.

Entre os sistemas de interação do CRM, dentre os mais comuns

estão os sistemas de automatização dos canais de atendimento

(Call Center), sistemas de frente de caixa (PDV’s – pontos de

vendas) e Força de Vendas (SFA – Sales Force Automation) que

são aqueles usados pela equipe comercial para acessar os

produtos, registrar as vendas, agendar a entrega, etc.

§ Customer Relationship Management	(CRM)

Alguns dados de CRM podem ser analisados sob a forma de

estatísticas como, por exemplo:

• Evolução e frequência das compras

• Número de consultas e/ou contatos feitos

• Conversão dos clientes potenciais em clientes efetivos

• Grau de retenção e de evasão de clientes

Pode-se classificar os processos de CRM dentro de 3 perfis:

1. Operacional - supre o setor de atendimento, como Call Centers.

2. Colaborativo - permite que informações gerais sobre os clientes

trafeguem entre setores/departamentos e parceiros de negócios. É

quando os dados não estão presos em seus módulos e podem ser

visualizados pela empresa como um todo.

3. Analítico - auxilia a empresa na tomada de decisões com base no

comportamento dos clientes.
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Por fim, a utilização do CRM lhe permite ter as respostas das seguintes perguntas:

• Qual é o valor, ao longo do tempo, de determinado cliente para a empresa?

• Quais são nossos clientes fiéis?

• Quem são nossos clientes mais lucrativos?

• O que esses clientes lucrativos costumam comprar?

• Em que período estes clientes lucrativos costumam comprar?

• Já tivemos algum histórico de problemas ou divergências com determinado cliente?

§ Customer Relationship Management	(CRM)



AUTOMAÇÃO	DE	PROCESSOS

O Supply Chain Management ou Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos é uma ferramenta que, usando a Tecnologia da Informação (TI),

possibilita a empresa gerenciar a cadeia de suprimentos com maior eficácia e eficiência. Na era moderna, em que a exigência de consumo

atingiu o limite extremo, o SCM permite às empresas alcançarem melhores padrões de competitividade. O SCM surgiu como uma evolução

natural do conceito da Logística Integrada. Enquanto a logística Integrada representa uma integração interna de atividades, o SCM

representa uma integração externa, pois estende a coordenação dos fluxos de materiais e de informações aos fornecedores e ao cliente

final. O objetivo principal do SCM é criar valor para o consumidor final com variedades de produtos, qualidade, bons serviços e custos

adequados com ganhos para os clientes e acionistas. Para que isso aconteça é preciso integrar os processos-chave em toda a cadeia.

Sincronizar todos seus pilares junto com fornecedores de insumos até o consumidor final. Veja o esquema abaixo:

§ Supply Chain	Management	(SCM)

Fornecedores
(Suppliers)

Cliente	Final
(Customers)

Compra
(Purchasing)

Distribuição
(Distribution)

Produção
(Production)

Os	3	Pilares	da	Cadeia	de	Suprimentos	Internos:
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1. Relacionamento com os clientes – desenvolver equipes

focadas nos clientes estratégicos buscando um entendimento

comum sobre características de produtos e serviços a fim de

torna-los atrativos para o cliente;

2. Serviço aos clientes – fornecer um ponto de contato único

para todos os clientes, atendendo de forma eficiente a suas

consultas e requisições;

3. Administração da demanda – captar, compilar e

continuamente atualizar dados de demanda com o objetivo de

equilibrar a oferta com a demanda;

4. Atendimento de pedidos – atender aos pedidos dos clientes

sem erros e dentro do prazo de entrega combinado;

Supply Chain	Management	(SCM)

5. Administração do Fluxo de produção – desenvolver sistemas

flexíveis de produção que sejam capazes de responder

rapidamente às mudanças nas condições do mercado;

6. Compras / Suprimentos – gerenciar relações de parceria com

fornecedores para garantir respostas rápidas e a contínua

melhoria de desempenho;

7. Desenvolvimento de novos produtos – buscar o mais cedo

possível o envolvimento dos fornecedores no desenvolvimento

de novos produtos"

Dentre	os	processos	considerados	chave	para	o	sucesso	da	implementação,	os	mais	citados	são:



Benefícios	da	Automação	de	Processos
Capítulo	7
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Como pudemos ver durante o curso, a automação de processos (junto aos sistemas de

informações) tem como objetivo cortar custos, investir em marketing, aumentar a

produtividade, entender todos os processos e diminuir falhas. No cenário atual de intensa

concorrência econômica, as organizações enfrentam grandes desafios para manter a

competitividade. E diante de tantos desafios, as organizações estão buscando cada vez mais

entender o que é a automação de processos e como aplicá-la em seus modelos de negócio.

A automação de processos está se tornando cada vez mais usual no mercado, principalmente

pela sua comprovada contribuição para redução de despesas de produção e eficácia.

Finalizaremos o curso demonstrando 14 grandes benefícios da automação de processos para

que ela seja implementada agora mesmo em sua empresa.

7- Benefícios	da	Automação	de	Processos
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1. Otimização dos processos de produção: encurtando o ciclo de produção, otimizando a carga do equipamento, minimizando

os recursos das ações.

2. Monitorar e controlar resultados em tempo real, tanto em aspecto global como de forma detalhada, auxiliando a tomada

de decisões.

3. Rastreabilidade do processo: esteja ele concluído ou em andamento.

4. A automação de processos pode unir os bancos de dados de todos os setores da empresa, (contabilidade, RH, estoque,

vendas, finanças, etc.) em um sistema de informação comum. O que reduz o número de erros, evita falhas de comunicação

e aumenta a velocidade de processamento de dados.

5. Definir, configurar e padronizar indicadores de performance do negócio.

6. Obter relatórios consolidados com indicadores (documentados) extremamente úteis para a gestão, a qualquer momento.

Benefícios	da	Automação	de	Processos
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7. Identificar e sanar pontos de ineficiência, desperdícios e má aplicação de recursos.

8. Melhora o fluxo de trabalho para eliminar erros e inconsistências de processos.

9. Aumento significativo da velocidade de execução: brutal redução de tempo.

10. Eliminação do tempo entre as atividades.

11. Maior consistência na aplicação das regras de gerenciamento do negócio.

12. Eliminação do trânsito, acumulo e dos custos com impressões e papel.

13. Possibilita o uso de diferentes sistemas, de diferentes plataformas (integração), sem que o funcionário tenha que decorar

quais telas usar (as telas são disponibilizadas automaticamente).

14. Padronização na operação:mantém o nível de qualidade.

Benefícios	da	Automação	de	Processos





Uma organização funciona como um sistema, ou

melhor, um conjunto de processos inter-relacionados

que interagem para atingir seus objetivos.

Um processo é um grupo de tarefas relacionadas que,

juntas, geram um resultado que tem um valor para o

cliente. Um processo é um trabalho contínuo e

repetitivo, uma série de passos sequenciais adotados

por uma organização para produzir um resultado

desejável. Exemplos: processo de venda, processos

computacionais.

Podemos dizer que o processo é uma atividade, ou um conjunto de

atividades, que usa insumos (inputs) mensuráveis, adiciona-lhes

valor através de atividades e, isso produz uma saída (output), que

é o resultado para um cliente – que pode ser interno ou externo à

organização. Ou seja, o processo é uma sequência ordenada de

ações direcionadas para atender uma demanda específica do

cliente.

Os processos precisam ser formalizados e documentados e, para

isso, é necessário fazer um levantamento das operações desejadas

(que precisam ser definidas) ou dos procedimentos existentes,

fundamentais ao negócio.

Após este primeiro passo (fazer o levantamento do que fazer), os

processos devem ser desenhados, ou seja, descritos

formalmente, definindo as atividades e as responsabilidades das

pessoas envolvidas e estabelecendo o uso adequado dos recursos

disponíveis.



Os processos principais do negócio são os relacionados

com a geração dos produtos, bens ou dos serviços –

para atender às necessidades e expectativas dos

clientes e demais interessados, agregando valor.

Os processos de apoio são aqueles que dão suporte

aos processos principais, contribuindo, assim, para o

sucesso da organização, no objetivo de agregar valor

para os demais interessados.

Sistemas de Informação é a expressão utilizada para descrever um

Sistema, seja ele automatizado (que pode ser denominado como

Sistema Informacional Computadorizado – SIC), seja manual, que

abrange pessoas, máquinas e/ou métodos organizados para coletar,

processar, transmitir e dissemina dados que representam informação

para o usuário e/ou cliente.

Informações são dados oferecidos de uma forma significativa e útil

para os indivíduos. Dados são correntes de fatos brutos que

importam eventos que estão ocorrendo nas organizações ou no

ambiente físico, antes de terem sido organizados e arranjados de

uma forma que as pessoas possam entendê-los e usá-los a seu favor.

Basicamente, gestores utilizam os sistemas de informações para

fazer o levantamento de dados. A matemática é simples: Sistema de

informação + dados = noção dos processos críticos (aqueles que

devem ser levantados e desenhados).



Tipos de Sistemas de Informação mais utilizados:

Sistemas de Processamento de Transações (SPT ou

TPS); Sistemas de Informações Gerenciais (SIG ou MIS);

Sistemas de Suporte à Decisão (SSD ou DSS) e ; Sistemas

de Apoio ao Executivo (SAE).

SPT é uma coleção organizada de pessoas,

procedimentos, software, banco de dados e

dispositivos com a finalidade de registrar as transações

empresariais realizadas. Uma transação equivale a

qualquer troca relacionada com negócios que ocorra

dentro da organização.

Um SIG abrange uma coleção organizada de pessoas, procedimentos,

software, banco de dados e dispositivos que fornecem informação

rotineira aos gerentes e tomadores de decisão.

Um SSD é uma coleção organizada de pessoas, procedimentos,

software, bancos de dados e dispositivos usados para dar suporte a

um problema específico na tomada de decisões.

o SAE são destinados aos executivos da cúpula, permitem que estes

examinem o desempenho organizacional de uma perspectiva geral

da empresa. utilizados para decisões estratégicas.

Os principais sistemas utilizados pelas empresas, são: Enterprise

Resource Planning (ERP); Customer Relationship Management (CRM);

Supply Chain Management (SCM).



Em sua essência, o ERP é um sistema de gestão empresarial.

Ele integra vários sistemas diferentes em um único sistema.

Com um único sistema integrando todos os departamentos

(ou pelo menos os setores mais importantes), a comunicação

interna se torna mais fácil e menos custosa.

Em sua essência, o CRM é uma estratégia de negócio com o

foco no cliente. Ou seja, as ações da empresa ficam voltadas

para as necessidades dos clientes, ao invés dos próprios

produtos. Engloba as áreas de marketing, vendas e serviços

de atendimento.

O SCM é uma ferramenta que, usando a Tecnologia da

Informação (TI), possibilita a empresa gerenciar a cadeia de

suprimentos com maior eficácia e eficiência.

A automação de processos está se tornando cada vez mais usual

no mercado, principalmente pela sua comprovada contribuição

para redução de despesas de produção e eficácia. Dentre seus

benefícios, estão: Otimização dos processos de produção;

Monitorar e controlar resultados em tempo real;

Rastreabilidade do processo; União de todos bancos de dados

de todos setores da empresa; Define, configura e padroniza

indicadores de performance do negócio; Oferece relatórios

consolidados com indicadores; Identifica e sana pontos de

ineficiência, desperdícios e má aplicação de recursos; Melhora o

fluxo de trabalho; Aumento de velocidade de execução; Elimina

tempo entre as atividades; Maior consistência na aplicação de

regras de gerenciamento do negócio; Elimina trânsito, acumulo

e custos com impressões e papel; Possibilitar o uso de

diferentes sistemas e plataformas; Padronização na operação.

Fim.



Carga	Horária	:	60	horas


