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RESUMO

TEXEIRA, Kellyn Crhis. Modelo para formação dinâmica de rede de fornecedores em
empresas estendidas. 2015. 140 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Programa de Pósgraduação em Engenharia Mecânica e de Materiais, Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, Curitiba, 2015.
As cadeias de suprimentos tornaram-se um foco importante para a vantagem competitiva. O
desempenho de uma empresa depende cada vez mais da sua capacidade de manter
relacionamentos eficazes e eficientes com seus fornecedores e clientes. A empresa estendida,
composta de vários parceiros, precisa ser dinamicamente formada, a fim de ser ágil e
adaptável. De acordo com o paradigma de produção digital, as empresas têm que ser capazes
de compartilhar e divulgar rapidamente informações sobre planejamento, projeto e fabricação
de produtos. Além disso, devem responder a todas as determinantes técnicas e de negócios,
bem como ser avaliada e certificada para o desempenho garantido. A presente pesquisa tem a
intenção de apresentar uma solução para a composição da empresa estendida, dinamicamente
formada, para aproveitar as oportunidades do mercado de forma rápida e eficiente. Um
modelo de construção foi elaborado. Este modelo de construção consiste em: modelo de
informação, modelo de protocolo e modelo de processo. O modelo de informação foi definido
com base nos conceitos do Supply Chain Operations Reference Model - SCOR® (Modelo de
Referência das Operações na Cadeia de Suprimentos). Neste modelo são definidas as
informações para negociar a participação de empresas candidatas no estabelecimento
dinâmico de uma rede para responder a uma dada exigência para o desenvolvimento e
fabricação de produtos, em sete etapas como a seguir: request for information (solicitação da
informação); request for qualification (solicitação da qualificação); alignment of strategy
(alinhamento estratégico); request for proposal (solicitação da proposta), request for
quotation (solicitação da cotação), compatibility of process (compatibilidade de processo); e
compatibility of system (compatibilidade de sistema). O modelo de protocolo foi elaborado
inspirado no modelo OSI, este modelo fornece uma estrutura para a ligação entre clientes e
fornecedores, indica a ordem dos passos a serem seguidos, a fim de selecionar empresas para
tornarem-se fornecedores. O modelo de processo foi implementado por meio de modelagem
de processos de acordo com o padrão BPMN. Por sua vez, implementado com um aplicativo
baseado na web que executa o processo através das suas várias etapas e utiliza formas de
coletar dados. Um exemplo de aplicação no âmbito da indústria do petróleo e gás é usado para
demonstrar o conceito da solução.
Palavras-chave: Supply Chain. SCOR. Empresas baseadas em modelos.

ABSTRACT

TEXEIRA, Kellyn Crhis. Modelo para formação dinâmica de rede de fornecedores em
empresas estendidas. 2015. 140 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) - Programa de Pósgraduação em Engenharia Mecânica e de Materiais, Universidade Tecnológica Federal do
Paraná, Curitiba, 2015.

Supply chains have become an important focus for competitive advantage. The performance
of a company increasingly depends on its ability to maintain effective and efficient
relationships with its suppliers and customers. The extended enterprise (i.e. composed of
several partners) needs to be dynamically formed in order to be agile and adaptable.
According to the Digital Manufacturing paradigm, companies have to be able to quickly share
and disseminate information regarding planning, designing and manufacturing of products.
Additionally, they must be responsive to all technical and business determinants, as well as be
assessed and certified for guaranteed performance. The current research intends to present a
solution for the dynamic composition of the extended enterprise, formed to take advantage of
market opportunities quickly and efficiently. A construction model was developed. This
construction model consists of: information model, protocol model and process model. The
information model has been defined based on the concepts of Supply Chain Operations
Reference model (SCOR®). In this model is defined information for negotiating the
participation of candidate companies in the dynamic establishment of a network for
responding to a given demand for developing and manufacturing products, in seven steps as
follows: request for information; request for qualification; alignment of strategy; request for
proposal; request for quotation; compatibility of process; and compatibility of system. The
protocol model has been elaborated and inspired in the OSI, this model provides a framework
for linking customers and suppliers, indicates a sequence to be followed, in order to selecte
companies to become suppliers. The process model has been implemented by means of
process modeling according to the BPMN standard and, in turn, implemented as a web-based
application that runs the process through its several steps, which uses forms to gather data. An
application example in the context of the oil and gas industry is used for demonstrating the
solution concept.
Keywords: Supply chain. SCOR. Model-based enterprise.
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1

INTRODUÇÃO

Cadeias de suprimentos tornaram-se um foco importante para a vantagem
competitiva. O desempenho de uma única empresa depende cada vez mais da sua capacidade
de manter relacionamentos eficazes e eficientes com fornecedores e clientes (LEUKEL;
SUGUMARAN, 2013).
Desde 1990, tem-se assistido a um rápido crescimento na colaboração
interorganizacional. Profissionais e acadêmicos que representam vários campos de pesquisa,
tais como marketing, economia, estratégia e sociologia têm produzido centenas, senão
milhares de artigos, livros e outras contribuições que discutem, por exemplo, as redes
interorganizacionais, joint ventures, alianças, empresas estendidas, empresas virtuais,
franquias, consórcios, parcerias e alianças (LEHTINEN; AHOLA, 2010). O reconhecimento
do fenômeno empresa estendida se tornou uma necessidade, devido à crescente complexidade
dos produtos, processos e cadeias de suprimentos (BOARDMAN; CLEGG, 2001).
Cadeia de suprimentos é o conjunto de processos integrados entre as empresas
envolvidas na produção de um bem/serviço, desde a matéria-prima até o produto final. Cada
empresa atua independentemente. Envolve a utilização de: ativos de materiais; ativos
financeiros; ativos tecnológicos; ativos de recursos humanos, informação e conhecimento
(FUSCO, 2005).
Empresa estendida é o termo mais descritivo destacando aspectos gerenciais de
colaboração intraorganizacional (DOBRYNIN, 2010). Empresa estendida é uma forma de
relação mais forte do que a cadeia de suprimentos, pois os fornecedores são parte da empresa.
As empresas de manufatura, dispersas, buscam estabelecer parcerias formais com os
fornecedores, para a utilização de recursos externos e serviços sem possuí-los,
independentemente. Normalmente, a empresa principal gerencia a parceria. Relação formal e
de longa duração. Tecnologia de informação é um aspecto facilitador e habilitador (FUSCO,
2005).
Neste contexto, o Programa de Pesquisa de Manufatura Inteligente, inspirado nos
desafios do IMTI (Integrated Manufacturing Technology Initiative) para a manufatura no
século 21 (IMTI, 2000) e implementado na UTFPR, apontou várias exigências, entre as quais
a necessidade de desenvolver modelos para estabelecer dinamicamente redes de fornecedores.
Dentre os desafios apresentados tem-se a necessidade da formação de um cenário de grande
agilidade e capacidade de adaptação, quando uma empresa estendida é avaliada, certificada
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para desempenho garantido e construída a partir de numerosos fornecedores best-in-class. No
qual, sua operação permitiria a partilha de informação, custo-eficiente, projeto acelerado e
processos de manufatura otimizados.
A

empresa

estendida

é

uma

filosofia

onde

organizações

associadas

estrategicamente combinam as suas competências e capacidades essenciais para criar uma
competência única. Uma faceta desta abordagem é o desenvolvimento de produtos e serviços
que melhor adequam-se às características física e intelectual dos mercados individuais
(BOARDMAN; CLEGG, 2001). A formulação da estratégia de negócios da empresa
estendida é um processo incremental: planejamento, implementação, avaliação e revisão
representam pequenas etapas, as quais são realizadas quase simultaneamente (BITITCI et al.,
2005).
A empresa estendida é uma organização baseada no conhecimento que utiliza a
distribuição de forças intelectuais dos seus membros, fornecedores e clientes. Conhecimento e
confiança são recursos-chave em uma empresa estendida. Em empresas estendidas exige-se a
integração de conhecimento, pois através de uma série de organizações ocorre o processo de
tomada de decisão. Isso também significa uma mudança profunda nas estruturas de poder nas
organizações interessadas (BITITCI et al., 2005).
Um dos principais problemas na formação dinâmica das cadeias de suprimentos
é a seleção adequada de parceiros para realizar o objetivo de toda a rede. O desenvolvimento
de estratégias de cadeias de suprimentos adequadas que se alinham às práticas de cadeia de
suprimentos eficazes com a qualidade da informação pode ser um desafio (LEUKEL;
SUGUMARAN, 2013).
As operações das empresas estendidas precisam ser cuidadosamente
coordenadas e sincronizadas, pois é um processo dentro de uma única empresa. Isto envolverá
profissionais multiqualificados e multiculturais que trabalham em diferentes empresas. O uso
de sistemas e ferramentas apropriadas de planejamento e coordenação, de suporte, facilidades
de comunicação, permitirá que os membros da equipe compartilhem informações e sincronize
as atividades, são também pré-requisitos críticos. É, também, essencial que a aprendizagem
(ou seja, novos conhecimentos) seja compartilhada entre a empresa estendida (BITITCI et al.,
2005).
Redes dinâmicas caracterizam-se por um intenso e variável relacionamento de
empresas. (CORREA, 1999). A evolução da rede dinâmica é um processo pelo qual as
empresas estrategicamente adaptam e alinham suas redes para obter os recursos necessários
para garantir surgimento bem sucedido e rápido crescimento. (HITE; HESTERLY, 2001).
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A maioria das pesquisas realizadas com o tema principal da formação de cadeia de
suprimentos foca em custos de produção, custos de estoque, custos totais. Kim e Cho (2010)
apresentam um método para o problema formação da cadeia de suprimentos por meio de
agentes de negociação para o compartilhamento de informações. Fatores internos e externos
da empresa são considerados para tomar uma decisão. Todos os membros são recompensados
ao mesmo tempo e, assim, consequentemente, acelera-se o desempenho de toda a cadeia de
suprimentos. Isto permite a atribuição de recursos e de preços de maneira mais eficiente. A
negociação é baseada em custos, sendo verificados os custos com os fornecedores e os
fabricantes. As melhores combinações são escolhidas de modo a obter valores de custos mais
baixos.
Kim e Segev (2003) propõem um mecanismo, chamado Multi-Component
Contingent Auction (MCCA) para combinar os fornecedores com o mínimo custo total. Um
dos principais problemas em MCCA é o número de computações requeridas para
determinação do vencedor.
Envolvendo cadeia de suprimentos, muitos trabalhos apresentam o SCOR (Supply
Chain Operations Reference Model), o qual fornece uma estrutura comum da cadeia de
fornecimento, terminologia padrão, métricas comuns com benchmarking associados, e as
melhores práticas (HUAN; SHEORAN; WANG, 2004). Huan, Sheoran e Wang (2004)
argumentam que o modelo SCOR deve considerar o gerenciamento de mudanças e
apresentam discussões de questões relacionadas ao uso de métricas de desempenho SCOR
para a tomada de decisão.
Lehtinen e Ahola (2010) avaliam a compatibilidade da literatura de mensuração
de desempenho com a literatura sobre empresa estendida, através da realização de um estudo
bibliométrico das contribuições mais influentes nestas duas correntes de literatura. Como
resultado foi identificado que a literatura sobre mensuração de desempenho e literatura sobre
as empresas estendidas são apenas parcialmente compatíveis. Além da contribuição para o
conhecimento da medição de desempenho nas empresas estendidas, destaca-se o valor prático
da pesquisa, discutindo os resultados de um estudo de caso empírico realizado na indústria da
construção naval.
Bititci et al. (2005) apresentam uma revisão da literatura relacionada à medição de
desempenho e empresas estendidas. E neste contexto explica a arquitetura colaborativa de
uma empresa estendida e demonstra essa arquitetura através de um estudo de caso. Utilizando
um estudo de caso é desenvolvido um modelo para medir e gerenciar desempenho nas
empresas estendidas.
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Persson e Araldi (2009) apresentam um trabalho em curso para integrar a
metodologia SCOR e uma ferramenta de simulação de eventos discretos. SCOR é
basicamente usado para estudar as operações estáticas de uma cadeia de fornecimento. No
entanto, existe também uma necessidade de estudar o efeito dinâmico de mudanças, por
exemplo, na taxa de produção, de má qualidade em matérias-primas, e outros efeitos
relacionados com o comportamento chicote de uma cadeia de suprimentos.
O gerenciamento da cadeia de suprimentos incorpora o uso de ferramentas de
análise, tais como a dinâmica do sistema, otimização e simulação. Os modelos teóricos do
comportamento da cadeia de suprimentos podem ser criados por meio da observação de dados
históricos da cadeia de suprimentos ou através da coleta de novos dados. Experimentos que
estudam o comportamento da cadeia de suprimentos são úteis a fim de encontrar efeitos
causais e testar cenários diferentes ou mesmo extremos. Uma alternativa para a realização de
experimentos no sistema real é, naturalmente, a utilização de um modelo do sistema para a
experimentação (PERSSON; ARALDI, 2009).
A pesquisa apresentada neste trabalho tem como objetivo responder a seguinte
questão: Qual modelo poderia ser utilizado para a formação de redes de fornecedores de
forma dinâmica para pronto atendimento às demandas identificadas?

1.1

OBJETIVOS

Esta seção apresenta o objetivo geral e os objetivos específicos deste presente
trabalho.

1.1.1

Objetivo Geral

Este trabalho tem como objetivo principal propor um modelo de processo e
informação que permita o estabelecimento dinâmico de redes de fornecedores capazes de
atender demandas técnicas identificadas.
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Esta pesquisa apresentará um modelo para a composição da empresa estendida,
formada para obter vantagens das oportunidades de mercado de forma rápida e eficiente. Este
modelo contém: as fases a serem realizadas; os tipos de dados dos fornecedores a serem
coletados e analisados; e o processo a ser realizado para formação dinâmica do fornecedor.

1.1.2

Objetivos Específicos

Para concluir o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos são
desenvolvidos:
a) Seleção de conceitos para formulação de requisitos a serem analisados para
composição de rede dinâmica de fornecedores;
b) Elaboração de um modelo de informação, contendo os dados a serem
solicitados aos fornecedores;
c) Seleção de uma forma de representação das etapas de avaliação de
fornecedores;
d) Elaboração de um modelo de protocolo, contendo as etapas a serem realizadas
para avaliação de fornecedores;
e) Seleção de conceitos para modelagem de processo;
f) Seleção de meio para representação gráfica de processo;
g) Elaboração de um modelo de processo, possibilitando a definição de uma
sequência de atividades e definição de responsáveis, bem como definição de
fluxo para determinada tomada de decisão;
h) Seleção de um produto e elaboração de dados para simulação;
i) Realização de uma prova de conceito.
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1.2

JUSTIFICATIVA

Na busca de atendimento às necessidades do cliente, as empresas cada vez mais
precisam estar integradas com seus fornecedores, através da compra de componentes e
contratação de serviços. A maneira como uma empresa se relaciona com os fornecedores
tornou-se um diferencial, iniciando-se desde a parte da análise de seleção dos fornecedores. É
necessário que haja alinhamento de toda a cadeia de suprimentos a fim de serem atendidas as
expectativas do cliente final. Assim, torna-se necessário o compartilhamento de conhecimento
e o compartilhamento de informações nos diversos níveis desta cadeia de suprimentos de
maneira adequada, possibilitando a interação gradativamente.
Neste contexto a formação de rede dinâmica de fornecedores torna-se uma
solução para as empresas tornarem-se ágeis e flexíveis. Os estudos abrangentes neste assunto
focam em custos. Este presente trabalho tem como abrangência a apresentação de um modelo
para formação dinâmica de fornecedores compreendendo modelo de informação, modelo de
protocolo e modelo de processo. O modelo de informação apresenta os dados a serem
solicitados aos fornecedores para serem analisados pela empresa contratante, estes dados
estão definidos baseados nos conceitos apresentados pelo SCOR. O modelo de protocolo
consiste na apresentação do sequenciamento das etapas a serem seguidas para seleção de
fornecedores, estas etapas são denominadas de subprocessos. Já o modelo de processo
apresenta as atividades a serem realizadas em cada subprocesso, utilizando como base o
modelo de informação para definição do conteúdo de dados a ser solicitado ao fornecedor e o
modelo de protocolo para definição do sequenciamento dos subprocessos.
Portanto, a principal justificativa para realização deste trabalho é possibilitar a
formação dinâmica de rede de fornecedores. Esta formação dinâmica de rede de fornecedores
é realizada através da utilização de modelo de informação e modelo de processo. Assim,
construindo um vínculo gradativo com o fornecedor, através da análise de atendimento do
fornecedor quanto aos requisitos de informações, qualificações, alinhamento estratégico,
propostas, cotação, compatibilidade de processos e compatibilidade de sistemas.
O modelo de informação e o modelo de processo apresentados neste trabalho
aplicados em conjunto possibilitam a análise de fornecedores quanto ao atendimento de
atuação de escopo, requisitos de qualidade, requisitos de preço, prazo, alinhamento
estratégico, processos compatíveis e sistemas compatíveis. Sendo realizada a análise em um
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contexto de processo viabiliza-se uma sequência de atividades e o desdobramento de
informações gradativamente conforme cada etapa, concedendo o compartilhamento do
conteúdo integral da demanda com o fornecedor selecionado.

1.3

ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho está disposto em cinco capítulos. O capítulo 1 apresenta a
contextualização, objetivo, justificativa e estrutura do trabalho. No capítulo 2 está disposta a
revisão da literatura a respeito do Modelo OSI, do SCOR e do BPM. O capítulo 3 apresenta a
metodologia de pesquisa aplicada para este presente trabalho, detalhando os passos realizados
para execução do mesmo. O capítulo 4 compõe os resultados da pesquisa, que incluem o
modelo de informação gerado, o modelo de protocolo desenvolvido, o a modelagem de um
processo realizada em software e uma prova de conceito realizada. Bem como a análise e a
discussão dos resultados apresentados. O capítulo 5 apresenta as conclusões e sugestões para
trabalhos futuros.
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2

CONCEITOS UTILIZADOS NO MODELO DE CONSTRUÇÃO

Neaga e Harding (2005) mencionam que a empresa estendida pode ser definida
como uma cooperação a longo prazo de parceria com base em informações e troca de
conhecimentos, incluindo a coordenação das atividades de manufatura de colaboração entre
empresas independentes e fornecedores relacionados. A modelagem de empresa é considerada
como o processo de construção de modelos de toda ou parte da empresa, tais como modeos de
processos, modelos de dados, modelos de recursos, entre outros.
Para o sucesso de qualquer organização de manufatura é importante um processo
muito eficaz de seleção de fornecedor. O objetivo principal do processo de seleção de
fornecedores em cenário industrial competitivo é reduzir o risco que envolve o processo de
compra, maximizar o valor global para o comprador, e desenvolver proximidade e
relacionamentos de longo prazo entre compradores e fornecedores. A literatura sobre os
critérios e os métodos para seleção de fornecedores está cheia de várias abordagens analítica e
heurística. Alguns pesquisadores têm desenvolvido modelos híbridos por combinação de mais
de um tipo de métodos de seleção. Considera-se que critérios de seleção de fornecedores e
métodos ainda é uma questão crítica para a indústria transformadora (PAL; GUPTA; GARG,
2013).
As empresas aprenderam que a ênfase unicamente no preço como critério para
seleção de fornecedores é não eficiente. Recentemente, estes critérios tornaram-se
abrangentes e mais complexos, envolvendo questões ambientais, sociais, políticas e
preocupações de satisfação dos clientes, adicionados aos fatores tradicionais de qualidade,
entrega, custo e serviço. Assim, há a percepção de que um conjunto bem selecionado de
fornecedores viabiliza a diferença estratégica para a capacidade da organização proporcionar
melhoria contínua. A busca pela satisfação do cliente também direciona para novas e
melhores formas de avaliar e selecionar fornecedores. (PAL; GUPTA; GARG, 2013).
Uma das principais questões relacionadas à gestão de cadeia de suprimentos é
melhorar a eficiência global da mesma. No entanto, os esforços de melhoria muitas vezes
falham porque as cadeias de suprimentos são complexas, sendo sujeitas a mudanças
frequentes. Colaboração e compartilhamento de informações nas cadeias de suprimentos são
muitas vezes inviáveis (AHN; LEE, 2004).
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Santi e Ferrreira (2011) realizaram um estudo de revisão da literatura relacionado
aos conceitos do Gerenciamento de Cadeia de Suprimentos (SCM - Supply Chain
Management). Citam como primeira diferença percebida, analisando-se a Tabela 1 e Tabela
1Tabela 2, a maior quantidade de modelos híbridos perante modelos individuais, ou seja,
modelos que utilizam apenas uma abordagem matemática ou estatística. Numericamente, temse aproximadamente 60% dos modelos inseridos na primeira definição, híbridos. O restante
trata-se de modelos individuais.
Tabela 1 – Resumo dos modelos de seleção de fornecedores avaliados (parte 1)

Fonte: Santi e Ferrreira (2011).

25
Tabela 2 – Resumo dos modelos de seleção de fornecedores avaliados (parte 2)

Fonte: Santi e Ferrreira (2011).
A hibridização percebida nos modelos mais recentes indica uma maior
especialização e uma maior preocupação com a qualidade no tratamento das informações.
Pode-se dizer ainda que, uma abordagem pode vir a suprir as deficiências apresentadas por
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outra, dessa forma garantindo uma maior eficiência do modelo. Em relação aos critérios há
maior destaque para qualidade, custos e eficiência de serviço. De fato, tais critérios ainda são
os mais utilizados. Alguns critérios novos, porém, parecem vir ganhando popularidade e
tendem a se tornar indispensáveis para a competitividade das organizações. Como exemplos,
citam-se critérios que permitam avaliação do desempenho do fornecedor com relação às
políticas e ações de preservação do meio-ambiente e critérios que possam ser utilizados como
indicadores de risco nas operações de compra (SANTI; FERRREIRA, 2011).
Neste contexto de empresa estendida, diferentes abordagens de modelagem, tais
como Modelo OSI, SCOR e BPMN podem ser combinados e aplicados. O Modelo OSI é uma
descrição padrão ou um modelo de referência. É um modelo conceitual de como a
comunicação deve ocorrer. No contexto do presente trabalho, refere-se à comunicação entre o
cliente e a empresa, e entre a empresa e os candidatos a fornecedores. No conceito do modelo
OSI é possível realizar a comunicação em etapas, possibilitando o desdobramento da
informação de forma gradual, onde a demanda do cliente é transmitida para a empresa, e a
empresa transmite os requisitos necessários ao candidatado a fornecedor conforme ocorre o
atendimento do mesmo aos requisitos necessários para atender a demanda. Somente expõe-se
a demanda em sua totalidade, quando é verificado que há atendimento do candidato a
fornecimento em todas as etapas estabelecidas. Já o SCOR é um modelo de referência da
cadeia de suprimentos com a terminologia e processos padronizados. E o BPMN é uma
notação padrão para a captura de processos de negócios, a qual é representada graficamente.
Essas abordagens estão detalhadas nas seções a seguir.

2.1

MODELO OSI

OSI (Open System Interconnection) é uma descrição padrão ou um modelo de
referência para a definição de como as mensagens devem ser transmitidas entre dois pontos
em uma rede de telecomunicações. Um modelo de referência é um modelo conceitual de
como a comunicação deve ocorrer. Ele aborda todo o processo necessário para a comunicação
eficaz e divide esses processos em camadas de agrupamento chamadas lógicas. Quando um
sistema de comunicação é concebido desta maneira, é conhecido por possuir arquitetura em
camadas. O OSI não é um modelo físico. No entanto, é um conjunto de diretrizes que os
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desenvolvedores de aplicativos utilizam para criar e implementar aplicativos que são
executados em uma rede. Ele também fornece uma estrutura para a criação e implementação
de padrões, dispositivos de rede, e esquemas de ligação de redes (BORA et al., 2014).
Desenvolvido por representantes das principais empresas de informática e
telecomunicações em 1983, o modelo OSI foi originalmente destinado a ser uma
especificação detalhada de interfaces reais. Como alternativa, a comissão decidiu estabelecer
um modelo de referência comum, para que outros pudessem então desenvolver interfaces
detalhadas, que por sua vez podem se tornar padrões (TECHTARGET, 2015). O OSI foi
oficialmente adotado como padrão internacional pela ISO (International Organization for
Standardization) em 1984 (TECHTARGET, 2015) (KAYRI; KAYRI, 2010). O conceito
principal da OSI é que o processo de comunicação entre os dois terminais de uma rede de
telecomunicações pode ser dividido em sete grupos distintos de funções relacionadas, ou
camadas (TECHTARGET, 2015). As sete camadas do modelo OSI estão demonstradas na
Figura 1 (KAYRI; KAYRI, 2010).
Cada usuário ou programa de comunicação que está em um computador pode
fornecer essas sete camadas de função. Assim, em uma determinada mensagem entre os
usuários, haverá um fluxo de dados através das camadas no computador de origem, da rede e
depois para camadas no computador recebedor. As sete camadas de função são fornecidas por
uma combinação de aplicativos, sistemas operacionais, drivers de dispositivo de placa de rede
e redes hardware que permitem um sistema colocar um sinal em um cabo de rede ou para fora
através de Wi-Fi ou outro protocolo sem fio (TECHTARGET, 2015).
O modelo OSI é familiar para muitos na indústria da comunicação (POO; ANG,
1990). Um modelo de referência é uma estrutura conceitual para a compreensão das relações.
O propósito do modelo OSI é orientar fornecedores e desenvolvedores, de modo que os
produtos de comunicação digitais e programas de software que criam irão interoperar, e para
facilitar as comparações claras entre ferramentas de comunicação. A maioria dos fornecedores
envolvidos em telecomunicações faz uma tentativa de descrever os seus produtos e serviços
em relação ao modelo OSI (TECHTARGET, 2015).
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Figura 1 – Modelo OSI
Fonte: Kayri e Kayri (2010).
Segundo Scherrer e Spahni (1994) o modelo em camadas tem dois objetivos
principais: (i) proporcionar um quadro lógico para pôr ordem um domínio muito complexo; e
(ii) separar funções que caracterizam certa camada, a fim de proporcionar independência entre
os padrões e os produtos correspondentes em diferentes camadas. O Modelo OSI tornou-se
uma ferramenta construtiva para a organização da cooperação internacional na esfera da ITTS
(Information-Telecommunication Technologies). Ou seja, um modelo abstrato que combina
padrões internacionais para a rede de comunicações e desenvolvimento de protocolos de rede.
O Modelo OSI representa uma abordagem de vários níveis para a construção de uma rede.
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Cada nível (camada) serve como parte definitiva do processo de interação. Devido a esta
estrutura, a operação conjunta dos equipamentos de rede e software de apoio torna-se mais
simples e mais compreensível (ILCHENKO; MOSHINSKAYA; URYWSKY, 2011).
Cada camada tem características diferentes ou fenômenos são expressos nestas
camadas. Cada camada fornece os dados para a camada seguinte (KAYRI; KAYRI, 2010).
As camadas podem ser detalhadas conforme descrição a seguir (TECHTARGET, 2015)
(KAYRI; KAYRI, 2010):
a) Camada de Aplicação (AL): fornece uma interface entre aplicativo do
computador e da rede. AL é a camada onde software de rede (planilha
eletrônica, processador de texto, entre outros.) é geralmente definido. Esta é a
camada em que são identificados os parceiros de comunicação (Existe alguém
com quem conversar?), a capacidade da rede é avaliada (Será que a rede
deixa-me falar com eles agora?), e cria um meio para enviar ou abre o que foi
recebido;
b) Camada de Apresentação (PRL): esta camada tenta identificar o tipo de dados a
serem transferidos para as configurações de rede. Nesta camada é identificado
se o pacote a ser transferido é um texto, uma imagem, um vídeo ou um
arquivo de som. PRL regula a natureza e o tipo de dados a serem transferidos.
Desta maneira, o formato de dados é definido. Esta camada é, geralmente,
parte de um sistema operacional e converte os dados de entrada e saída de um
formato de apresentação para outra (por exemplo, de um texto original em
texto criptografado e voltar ao texto original);
c) Camada de Sessão (SL): duas aplicações de computador estão conectadas,
usadas e finalizadas. Quando um computador está em comunicação com mais
de um computador, o SL fornece a comunicação com o computador certo.
Esta camada define, coordena e termina conversas. Os serviços incluem
autenticação e reconexão após uma interrupção;
d) Camada de Transporte (TL): esta camada gera a formação de pacotes de dados,
e a entrega dos pacotes, incluindo a verificação de erros nos dados, uma vez
que ele chegue. O controle de erro é realizado e a devida transferência de
dados é verificada;
e) Camada de Rede (NL): é uma das camadas mais ativas do modelo OSI. Esta
camada trata do endereçamento e o encaminhamento dos dados (de enviá-lo
na direção certa para o destino certo);
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f) Camada de Ligação de Dados (DLL): em DLL, os dados são transmitidos da
Camada de rede para Camada física. Nesta fase, os dados são divididos em
certas partes, que são chamados frames. Frames são pacotes que oferecem
transferência de dados controlados. Funções DLL identificam outros
computadores na rede e detectam qual o usuário que ocupa o cabo e dados de
controle de camada física contra erros;
g) Camada Física (PL): esta camada transmite o fluxo de bits através da rede ao
nível elétrico, óptico ou de rádio. E fornece os meios de enviar e receber dados
sobre uma rede de transporte de hardware.
Como exemplo do tipo de comunicação realizado pelo modelo OSI, pode ser
verificada a Figura 2. Considere que o sistema A tem informações a serem transmitidas para o
sistema B. O programa de aplicação do sistema A comunica-se com a camada 7 (a camada de
topo) do sistema A, que se comunica com a camada 6 do sistema A, que se comunica com a
camada 5, até que a camada 1 desse sistema seja carregada. A camada 1 preocupa-se em
colocar e retirar informações do meio físico da rede. Após as informações terem atravessado
esse meio, elas ascendem pelas camadas do sistema B na ordem inversa (primeiro a camada 1,
depois a camada 2, entre outros.), até que, finalmente, carreguem o programa de aplicação
desse sistema B. Esse processo também é válido para o caso em que as informações são
transmitidas do sistema B para o sistema A (CARNEIRO; BRAGA; JÚNIOR, 1999).

Figura 2 – Exemplo de tipo de comunicação realizada no modelo OSI
Fonte: Carneiro, Braga e Júnior. (1999).
Como aplicação do modelo OSI pode-se citar uma aplicação realizada para a
solução de problemas de rede modelar, utilizando a estrutura de análise deste modelo, pode-se
obter uma solução de problemas de forma rápida. Uma vez que o OSI consiste de sete
camadas, problemas de rede são tratados no âmbito em sete grupos. Desta forma, os
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problemas são identificados de forma realista e o modelo de identificação de problemas de
rede desenvolvido pode ser utilizado como um padrão em administração de rede, conforme
Tabela 3, Tabela 4 e Tabela 5 (KAYRI; KAYRI, 2010). À luz desta informação foi realizada
uma abordagem esquemática para a normalização de problemas de rede, conforme
demonstrado na Figura 3.
Tabela 3 – Classificação dos problemas das camadas (parte 1)

Fonte: Kayri e Kayri (2010).
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Tabela 4 – Classificação dos problemas das camadas (parte 2)

Fonte: Kayri e Kayri (2010).
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Tabela 5 – Classificação dos problemas das camadas (parte 3)

Fonte: Kayri e Kayri (2010).
Na pesquisa apresentada por Kayri e Kayri (2010), os problemas de rede foram
identificados e padronizados para administração de rede. Deste modo, problemas de rede
podem ser identificados mais rápido. Na abordagem tradicional, problemas de rede são
expressos por nomes de camadas. No entanto, como foram mostrados nesta pesquisa, os
problemas podem variar em cada camada. Portanto, solução de problemas será mais rápido.
Tal abordagem foi a normalização OSI e o modelo proposto foi estruturado desta maneira. O
modelo é pensado para contribuir para fazer solução de problemas de rede mais rápida e mais
fácil.
Segundo o estudo apresentado por Ilchenko, Moshinskaya e Urywsky (2011),
deve ser considerada como tendência a fusão de informações previamente independentes entre
si e de telecomunicações tecnológicas. O modelo OSI é uma ferramenta eficiente para o
desenvolvimento de hardware complexo e software de uma rede. Observado que sua
aplicação em uma grande equipe de desenvolvedores de rede, sendo adotados a terminologia
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de referência OSI e os conceitos de design, possibilitou um melhor entendimento por parte
dos implementadores do projeto (POPESCU-ZELETIN, 1983).

Figura 3 – Problemas de rede baseados no Modelo OSI
Fonte: Kayri e Kayri (2010).
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2.2

SCOR

O Supply Chain Operations Reference Model (SCOR®) é um produto do Supply
Chain Council, Inc. (SCC), um consórcio global sem fins lucrativos, cuja metodologia e
ferramentas de benchmarking ajudam as organizações a realizarem melhorias dramáticas e
rápidas nos processos de cadeias de suprimentos. A adesão ao SCC está aberta a todas as
empresas e organizações interessadas em aplicar e fazer avançar o estado da arte e práticas
(SUPPLY CHAIN COUNCIL, 2012).
O quadro SCOR mapeia as conexões entre os processos interorganizacionais de
cada empresa em uma cadeia de suprimentos. Uma das vantagens deste modelo é a criação de
uma linguagem padronizada entre as empresas dentro de uma cadeia de abastecimento,
permitindo assim que as empresas para comparar o desempenho da cadeia de suprimentos
como um todo (GANGA; CARPINETTI; POLITANO, 2011).
O SCOR é um modelo de referência com a terminologia e os processos
padronizados, definido pela primeira vez em 1996. Desde então, várias empresas adotaram o
modelo e metodologia SCOR (PERSSON, 2011). Pesquisadores e praticantes têm encontrado
no modelo SCOR uma boa referência que integra a maior parte dos processos de negócios de
uma organização em uma estrutura interfuncional (KOCAOĞLU; GÜLSÜN; TANYAŞ,
2013). O modelo SCOR proporciona um quadro único que une processos de negócios,
métricas, melhores práticas e tecnologia em uma estrutura unificada para suportar a
comunicação entre os parceiros da cadeia de suprimentos e melhorar a eficácia da gestão e
atividades de melhoria relacionadas à cadeia de suprimentos (SUPPLY CHAIN COUNCIL,
2012). O modelo SCOR liga processo de negócio (incluindo mais de 200 elementos do
processo), 550 métricas, 500 melhores práticas (incluindo aqueles que visam especialmente as
de risco e de gestão ambiental) (ROTARU; WILKIN; CEGLOWSKI, 2014).
O modelo SCOR auxilia a compreensão de uma cadeia de fornecimento através
do mapeamento em termos de processos de negócios (PALMA-MENDOZA, 2014).
Geralmente, o modelo SCOR é orientado sobre a cadeia com ligações principais, com foco
em empresa, seus fornecedores e consumidores, bem como fornecedores de fornecedores e
consumidores de consumidores (VELYCHKO, 2015). Atualmente, o modelo SCOR está na
versão 11.0. As revisões do modelo são realizadas quando os membros do SCC determinam
que as alterações devem ser executadas, a fim de facilitar a utilização do modelo na prática.
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Como exemplo de uma revisão pode-se citar que na versão 10.0 foi inclusa a perspectiva
denominada pessoas, juntamente as perspectivas já definidas como: processo, métricas e
melhores práticas (SUPPLY CHAIN COUNCIL, 2012).
Segundo Supply Chain Council (2012) o modelo de referência SCOR consiste em
quatro seções principais:
a) Desempenho: métricas padrão para descrever o desempenho do processo e
definir metas estratégicas;
b) Processos: descrições padrão de processos de gestão e relações de processo;
c) Práticas: as práticas de gestão que produzem significativa melhor desempenho
do processo;
d) Pessoas: definições padrão para as habilidades necessárias para executar os
processos da cadeia de suprimentos.
O SCOR na seção Desempenho fornece mais de 250 métricas SCOR, as quais são
classificadas em cinco atributos de desempenho: (i) confiabilidade; (ii) capacidade de
resposta; (iii) agilidade; (iv) custos; e (v) eficiência na gestão de ativos, conforme
demonstrado na Tabela 6. Os primeiros três atributos confiabilidade, capacidade de resposta e
agilidade são considerados foco no cliente; os dois últimos custo e eficiência na gestão de
ativos são focados internamente (SUPPLY CHAIN COUNCIL, 2012). O desafio estratégico
para uma empresa é definir, alinhar e priorizar as exigências competitivas para cada atributo
sabendo que terá que escolher onde ele será o melhor na classe e onde é aceitável para
executar em um nível médio (SCC, 2015).
Métricas com codificação foram introduzidas no SCOR 9.0 para garantir que as
empresas possam adotar métricas SCOR, sem a necessidade de renomear suas métricas
existentes. A codificação começa com atributos de desempenho: Confiabilidade - RL,
Capacidade de resposta - RS, Agilidade -AG, Custos - CO, e Eficiência na gestão de ativos AM. Cada métrica começa com este código de duas letras, seguido por um número para
indicar o nível, finalizado com um identificador único. Por exemplo: RL.2.4 Condição
perfeita, RL significa métrica de confiabilidade, o primeiro dígito 2 significa nível 2, já o
segundo dígito número 4 não significa prioridade, nem importância, os números atribuídos
foram inicialmente em ordem alfabética, e mais tarde com base no agrupamento lógico ou
primeiro a ser utilizado (SUPPLY CHAIN COUNCIL, 2012).

37
Tabela 6 – Os atributos do SCOR

Fonte: SCC (2015).
O SCOR na seção Processo fornece um conjunto de descrições pré-definidas para
as atividades que a maioria das empresas executa eficazmente em suas cadeias de
suprimentos. O modelo SCOR tem sido associado com fases para cumprir a demanda de um
cliente e está organizado em torno de seis tipos de processos de gerenciamento principais: (i)
planejar, (ii) suprir, (iii) fabricar, (iv) distribuir, (v) retornar; e (vi) permitir, conforme
apresentado na Figura 4 (SUPPLY CHAIN COUNCIL, 2012).
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Figura 4 – Processos pertencentes ao SCOR
Fonte: Supply Chain Council (2012).
No Supply Chain Reference Model são apresentados quatro níveis da hierarquia
do modelo de processo, conforme descrito na Figura 5. Neste contexto, os tipos de processo
são classificados como nível 1. Já o nível 2 apresenta as categorias de processo. O nível 3 é
relacionado aos elementos de processo. O nível 4 é relacionado às atividades executadas
dentro da cadeia de suprimentos, mais especificamente implementação, este nível não faz
parte do escopo SCOR.
A seção denominada Práticas fornece um conjunto de práticas da indústria que as
empresas têm reconhecido valor. Uma prática é uma maneira original para configurar um
processo ou um conjunto de processos. A singularidade pode estar relacionada com a
automação do processo, uma tecnologia aplicada no processo, habilidades especiais aplicadas
para o processo, uma sequência única para a execução do processo, ou um método único para
distribuir e processos de ligação entre organizações. As práticas podem ser qualificadas de
formas diferentes, como por exemplo, práticas emergentes, melhores práticas, práticas padrão
e práticas em declínio. Esta diferenciação de qualificação pode variar entre as indústrias e
localização (SUPPLY CHAIN COUNCIL, 2012).
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Figura 5 – Hierarquia do modelo de processo SCOR
Fonte: Supply Chain Council (2012).
Conforme apontado por Supply Chain Council (2012) a seção Pessoas do SCOR
fornece um padrão para descrever as habilidades necessárias para executar tarefas e gerenciar
os processos. Geralmente, essas habilidades são específicas da cadeia de suprimentos.
Algumas habilidades identificadas podem ser aplicáveis fora do domínio processo da cadeia
de suprimentos. Habilidades são descritas por uma definição padrão e de associação a outros
aspectos: aptidões, experiências, treinamentos e nível de competência. O SCOR reconhece
cinco níveis de competência comumente aceitos:
1) Amador: novato inexperiente, sem experiência, requer e segue documentação
detalhada;
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2) Iniciante: realiza o trabalho, com a percepção situacional limitado;
3) Competente: compreende o trabalho e pode determinar as prioridades para
alcançar objetivos;
4) Proficiente: supervisiona todos os aspectos do trabalho e pode priorizar com
base em aspectos situacionais;
5) Especialista: compreensão intuitiva, os especialistas podem aplicar padrões de
experiência para novas situações.
Vários trabalhos foram realizados envolvendo o SCOR e alguns envolvem a sua
aplicação através de softwares. Huang, Sheoran e Keskar (2005) resumem o modelo SCOR,
seus benefícios, juntamente com casos ilustrativos e descrevem uma ferramenta assistida por
computador para configurar um diagrama de cadeia de suprimentos baseado nas
especificações do SCOR. Rabelo et al. (2007) utilizaram o modelo SCOR como guia para
modelar os processos das atividades da cadeia de fornecimento global de serviço e manufatura
de uma multinacional especializada em equipamentos de construção, utilizando a ferramenta
simulação de eventos discretos. Röder e Tibken (2006) realizaram uma simulação de apoio à
decisão baseado nos conceitos do modelo SCOR que permite uma avaliação das diferentes
configurações dos processos da cadeia.
Muitas organizações têm seguido a metodologia SCOR para alcançar melhorias
significativas. Neste contexto pode-se citar a Avon, a Lego, a Siemens Medicals. A Tabela 7
resume as suas realizações junto com as melhores práticas utilizadas por estas três
organizações (HUANG; SHEORAN; KESKAR, 2005). Observa-se que com a aplicação do
SCOR a empresa Avon obteve melhora na taxa de pedido perfeito passando de 62% para
90%. Como melhores práticas podem ser citadas: processos e redes simplificados, otimização
de manufatura de diferentes produtos. A empresa LEGO com a aplicação do SCOR alcançou
90-99% de desempenho de entrega, obtendo como melhores práticas o desempenho medido, e
o processo de pedidos automatizado. Com a utilização do SCOR a empresa Siemens reduziu o
lead time de entrega de 22 semanas para 2 semanas, como melhores práticas tem-se a
implementação do sistema Kanban e aumento da porcentagem de produtos manufaturados por
pedidos.

41
Tabela 7 – Benefícios do SCOR

Fonte: Huang, Sheoran e Keskar (2005).

2.3

BPMN

Os processos de negócios representam um núcleo de ativos das corporações, tendo
impacto direto sobre a atratividade dos produtos e serviços como percebido pelo mercado.
Eles determinam tarefas, trabalhos e responsabilidades e por isso, moldam o trabalho de cada
funcionário. Os processos integram sistemas, dados e recursos dentro e entre organizações e
qualquer falha pode trazer um impasse para a vida corporativa. Os processos determinam o
potencial de uma organização para se adaptar às novas circunstâncias e para cumprir com
rapidez ao crescimento de uma série de requisitos legislativos. Os processos influenciam o
potencial de receita, tanto quanto eles moldam o perfil do custo de uma organização
(DUMAS et al., 2013).
Desde 1990 um conjunto abrangente de ferramentas, técnicas, métodos e
metodologias foi inteiramente desenvolvido fornecendo suporte para todas as fases do ciclo
de vida do processo de negócio. Contribuições relevantes foram realizadas por diversas
disciplinas, tais como engenharia industrial, gestão de operações, gestão da qualidade, gestão
do capital humano, governança corporativa, modelagem conceitual, gerenciamento de fluxo
de trabalho e engenharia de sistemas (DUMAS et al., 2013). Business Process Management
(BPM) é a arte e a ciência de controle de como o trabalho é realizado em uma organização
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para garantir resultados consistentes e para aproveitar oportunidades de melhoria. (DUMAS et
al., 2013).
O BPMN (Business Process Modeling Notation) é um Object Management Group
(OMG) padrão para a modelagem de processos de negócio. Esta linguagem de modelagem
BPMN fornece uma notação de modelagem visual para especificar os processos de negócio
em um diagrama. O objetivo primordial do BPMN é fazer a ponte entre design e processo de
implementação do processo. O BPMN é direcionado tanto como uma especificação do
processo de alto nível para os usuários de negócios e como uma descrição do processo de
baixo nível para os implementadores (CHENG et al., 2010).
O BPMN 2.0 suporta vários tipos de diagramas na modelagem, como por
exemplo: diagrama de processo, diagrama de colaboração, diagrama de coreografia e
diagrama de conversa. Esses diagramas compartilham uma coleção comum de elementos
gráficos fundamentais que podem ser agrupados em cinco categorias: (i) objetos de fluxo; (ii)
conectando objetos; (iii) raias; (iv) dados; e (v) artefatos. As formas dos componentes gráficos
básicos estão demonstradas na Figura 6 (OMG, 2011).
Na modelagem podem ser utilizados objetos de fluxo (eventos, atividades e
gateways) e objetos de conexão, os quais são os componentes mais essenciais devido serem
utilizados para definirem a estrutura e o comportamento de um processo. Os objetos de
conexão são usados para ligar objetos de fluxo uns com os outros ou com outros elementos.
Object Management Group fornece uma especificação detalhada de todos os elementos do
núcleo BPMN (ONGGO, 2012).
Os usuários de negócios devem ser capazes de ler e entender um diagrama de
processo de negócio BPMN facilmente. Por outro lado, o implementador do processo pode
adicionar mais detalhes para um diagrama de processo de negócio, a fim de representar o
processo adequado para a implementação física. Como resultado, os modelos BPMN podem
contribuir para definir interações entre processos e facilitar a comunicação na fase de projeto
e análise de processos (CHENG et al., 2010).
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Figura 6 – BPMN: principais componentes gráficos
Fonte: OMG (2011).
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Business Process Modeling Notation (BPMN) é de fato o padrão para representar,
de forma gráfica muito expressiva, os processos que ocorrem em praticamente todos os tipos
de organização (PERSSON, 2011). BPMN é uma notação padrão para a captura de processos
de negócios, especialmente ao nível da análise do domínio e projeto de sistemas de alto nível
(CHINOSI; TROMBETTA, 2012). A Figura 7 demonstra um exemplo simples de processo de
colaboração modelado com BPMN onde, neste exemplo, representa a compra de um MP3
Player pelo cliente.

Figura 7 – Exemplo de um processo simples modelado com BPMN
Fonte: Chinosi e Trombetta (2012).
A Figura 8 apresenta um exemplo de modelagem de processo de solicitação de
financiamento (STROPPI; CHIOTTI; VILLARREAL, 2015). Neste exemplo, um pedido de
financiamento é recebido pelo Departamento de Assistência Administrativa de município ou
do governo local. Um projeto é apresentado a fim de descrever as pequenas obras a serem
realizadas com o financiamento. Um funcionário gera registros administrativos e atribui um
número de identificação para fins de rastreamento. Depois disso, uma verificação automática
é realizada para determinar se o município tem relatórios pendentes de prestação de contas. Se
for esse o caso, o município é notificado. Ele deve apresentar esses relatórios e comunicar a
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sua recepção no prazo de um mês, a fim de permitir que o processo continue. Caso contrário,
o processo termina com o município apresentando o status de Rejeitado. Se o município não
tem relatórios pendentes de prestação de contas, o pedido é encaminhado para o
Departamento de Finanças, a fim de ser avaliado contrapondo com as leis nacionais e
provinciais por um consultor jurídico. O projeto apresentando conflito com a lei é rejeitado e
o processo termina com a notificação desse resultado. Caso o projeto se enquadre na lei com
pequenas alterações, uma notificação das questões jurídicas é enviada para o município. As
modificações necessárias devem ser realizadas dentro de um mês, a fim de evitar a rejeição do
pedido. Em seguida, o projeto modificado é recebido e avaliado novamente. Se o projeto for
aceito pela avaliação jurídica, é examinado a partir de um ponto de vista técnico por um
assessor do Departamento de Planejamento Urbano. Essa avaliação pode resultar na rejeição,
na aceitação sujeita a alterações ou na aceitação do projeto. No caso de aceitação do projeto, o
pedido é encaminhado para o diretor do Departamento Financeiro que determina a resolução
aprovando a atribuição dos fundos.

Figura 8 – Modelagem do processo de gestão de financiamento para pequenas obras
Fonte: Stroppi, Chiotti e Villarreal (2015).
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As ferramentas de software são utilizadas para a representação de BPMN. Bonita,
um software suite, tem sido apontado como um dos melhores softwares open-source para
modelagem e edição de processos BPMN 2.0, com base em uma pesquisa realizada com os
membros de um grupo do LinkedIn relacionado com BPMN. Nas demais posições ficaram
Signavio, BizAgi e Trisotech (CHINOSI; TROMBETTA, 2012).
Pizzuti e Mirabelli (2015) demonstraram que para o desenvolvimento de um
produto denominado Track & Trace Sistema Global optou-se pela adoção do software Bonita
BPM. Dentre as características do software Bonita podem ser citadas o fato de ser uma fonte
aberta que fornece a modelagem de processos através da técnica BPMN, além de possuir
conectores que aceitam códigos a serem incorporados, insumos, comunica-se com os serviços
externos e possibilita o retorno das saídas.
A Error! Reference source not found. mostra as opções de ícones para
modelagem de processos no software Bonita BPM. A Figura 10 demonstra no software
Bonita BPM o recurso de definição de responsável para a realização da tarefa, onde é possível
criar grupos de organizações e subgrupos. Assim, neste recurso pode-se cadastrar como
responsável por uma determinada tarefa um grupo ou subgrupo, bem como é possível
determinar como responsável pela tarefa um usuário em específico (STROPPI; CHIOTTI;
VILLARREAL, 2015).

Figura 9 – BPMN: principais componentes gráficos usados no software Bonita BPM
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Fonte: Autoria própria.

Figura 10 – Formação de organizações
Fonte: Stroppi, Chiotti e Villarreal (2015).
A principal vantagem do BPMN é relacionada ao padrão, o qual possui
dinamicidade, pois é possível realizar uma transição de uma versão para outra sem a
necessidade de reprogramação. Com a aplicação desta linguagem específica pode-se
simplesmente editar o modelo, adicionando ou excluindo um elemento particular. O BPMN
possibilita integrar atores, tarefas e dados em um único modelo (PIZZUTI; MIRABELLI,
2015).
O próximo capítulo aborda a metodologia utilizada para a realização deste
trabalho, detalhando os passos executados.
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3

METODOLOGIA

Neste capítulo é apresentada uma síntese dos procedimentos realizados nesta
pesquisa. Deste modo, inicia-se pelo objetivo geral: “propor um modelo de processo e
informação que permita o estabelecimento dinâmico de redes de fornecedores capazes de
atender demandas técnicas identificadas”. Com a finalidade de concluir este objetivo, a
pesquisa é executada em quatro fases principais: (i) embasamento teórico referente ao modelo
OSI; SCOR e BPMN; (ii) construção do modelo; (iii) prova de conceito; e (iv) análise dos
resultados, conforme Figura 11.

Figura 11 – Fluxograma da metodologia aplicada
Fonte: Autoria própria.
Objetivando a clarificação de como cada fase é desenvolvida, uma breve
explicação será apresentada. Entretanto, anteriormente ao detalhamento de cada fase desta
pesquisa, é apresentada a classificação da presente pesquisa.

3.1

CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

A pesquisa utilizada neste presente trabalho é a pesquisa exploratória. As
pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar
conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou hipóteses
pesquisáveis para estudos posteriores. De todos os tipos de pesquisa, estas são as que
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apresentam menor rigidez no planejamento. Habitualmente envolvem levantamento
bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e estudos de caso. Procedimentos de
amostragem e técnicas quantitativas de coleta de dados não são costumeiramente aplicados
nestas pesquisas (GIL, 1991).
Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão
geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato. Muitas vezes as pesquisas
exploratórias constituem a primeira etapa de uma investigação mais ampla. Quando o tema
escolhido é bastante genérico, tornam-se necessários seu esclarecimento e delimitação, o que
exige revisão da literatura e outros procedimentos. O produto final deste processo passa a ser
um problema mais esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais
sistematizados (GIL, 1991).

3.2

O ESTADO DA ARTE

Qualquer que seja a pesquisa, a necessidade de consultar material publicado é
imperativa. Primeiramente, há a necessidade de se consultar material adequado à definição do
sistema conceitual da pesquisa e à sua fundamentação teórica. Também se torna necessária à
consulta ao material já publicado tendo em vista identificar o estágio em que se encontram os
conhecimentos acerca do tema que está sendo investigado. A necessidade de consultar um
material publicado manifesta-se ao longo de todo o processo de pesquisa (GIL, 1991).
As fontes bibliográficas mais conhecidas são os livros de leitura corrente. No
entanto, existem muitas outras fontes de interesse para a realização de pesquisas, tais como:
obras de referência, teses e dissertações, periódicos científicos, anais de encontros científicos
e periódicos de indexação e resumo (GIL, 1991).
A fundamentação teórica desta presente pesquisa foi realizada em tópicos:
Modelo OSI, SCOR e BPMN. A consulta realizada envolve as bases de dados Elsevier,
Science Direct, CAPES, Springer, Emerald Insight, Gestão & Produção. Foram pesquisadas
dissertações e teses do PPGEM e de outras instituições. Também, houve a consulta a sites
relativos ao assunto.
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3.3

PROPOSIÇÃO DO MODELO DE CONSTRUÇÃO

Na fase 2, um modelo de construção foi elaborado. Este modelo de construção
consiste em: modelo de informação, modelo de protocolo e modelo de processo. O modelo de
informação, elaborado baseado no SCOR (SUPPLY CHAIN COUNCIL, 2012), consiste na
definição dos passos a serem seguidos para avaliação de fornecedores. Os passos definidos
são: Request for information (Solicitação da informação); Request for qualification
(Solicitação da qualificação); Alignment of strategy (Alinhamento estratégico); Request for
proposal (Solicitação da proposta), Request for quotation (Solicitação da cotação),
Compatibility of process (Compatibilidade de processo); e Compatibility of system
(Compatibilidade de sistema).
Para cada passo levantado foram definidos os requisitos e as informações
importantes para avaliar os fornecedores, com base no SCOR (SUPPLY CHAIN COUNCIL,
2012), resultando em um modelo de informação. Neste contexto, foi elaborado o modelo de
protocolo, o qual consiste em um diagrama que indica a ordem dos passos a serem seguidos, a
fim de selecionar empresas para tornarem-se fornecedores. O modelo de protocolo foi
elaborado baseado no conceito de modelo OSI, utilizando os passos definidos no modelo de
informação. Estes passos definidos no modelo de informação foram representados no modelo
de protocolo como camadas, representando assim o sequenciamento dos passos a serem
realizados. Ainda nesta fase, foi desenvolvido um modelo de processo, o qual foi modelado
em BPMN em uma ferramenta chamada software Bonita BPM (BONITA, 2015), na versão
disponível para a comunidade, a qual permite a sua aplicação em um ambiente web. No
modelo de processo foi utilizado o sequenciamento de subprocesssos confome definido no
modelo de protocolo, e para o conteúdo das informações solicitadas ao fornecedor foi
considerado como base o modelo de informação elaborado.

51
3.4

REALIZAÇÃO DA PROVA DE CONCEITO

Na fase 3, a prova de conceito foi inicializada com a seleção de um produto a fim
de realizar uma exemplificação. A análise de exemplos estimula a compreensão (GIL, 1991).
Um produto relacionado ao setor de petróleo e gás denominado skid de transporte foi
selecionado como um exemplo de aplicação. Informações sobre a singularidade deste
contexto foram recolhidas, para serem utilizadas como um exemplo de aplicação. Uma
simulação do processo modelado foi realizada utilizando o processo automatizado criado no
software Bonita BPM (BONITA, 2015), a partir do momento em que uma determinada
demanda é iniciada pelo cliente, até que a seleção de fornecedores seja realizada. Nesta
simulação foram utilizados os seguintes modelos: o modelo de protocolo para a definição dos
subprocessos, o modelo de informação para compor as informações a serem coletadas e
analisadas, e o modelo de processo que consiste no mapeamento do processo.

3.5

ANÁLISE DE DADOS

Na etapa de análise de dados o pesquisador interpretará e analisará os dados que
organizou na etapa anterior. A análise deve ser feita para atender aos objetivos da pesquisa e
para comparar e confrontar dados com o objetivo de confirmar ou rejeitar a(s) hipótese(s) ou
os pressupostos da pesquisa (MENEZES; SILVA, 2001).
Na fase 4 desta pesquisa a análise dos resultados foi realizada com base nas fases
anteriores, apontando o que o trabalho possibilitou, a sua viabilidade, bem como, as suas
limitações identificadas.
No próximo capítulo os resultados obtidos neste presente trabalho são
apresentados. Como resultados deste trabalho são apresentados: modelo de informação,
modelo de protocolo, modelo de processo conforme BPMN, uma prova de conceito realizada
para validar os modelos e, por fim, a discussão dos resultados.
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4

RESULTADOS

Este trabalho apresenta como resultados o modelo de construção, a prova de
conceito e a discussão dos resultados. Na composição do modelo de construção pode-se citar:
o modelo de informação, o qual detalha os dados dos fornecedores a serem coletados e
analisados pela empresa contratante; o modelo de protocolo desenvolvido, o qual representa o
sequenciamento das etapas realizadas para a formação dinâmica de fornecedores; outro
resultado envolvido é o processo de mapeamento realizado conforme BPMN. Na sequência,
uma prova de conceito realizada é disposta a fim de validar os modelos, seguida pela
discussão dos resultados.

4.1

MODELO DE CONSTRUÇÃO

Para ser realizada a negociação da participação de empresas candidatas no
estabelecimento dinâmico de uma rede a fim de responder a uma determinada demanda para o
desenvolvimento e fabricação de produtos faz-se necessário a coleta e análise de informações.
O modelo de informação elaborado foi definido inicialmente em sete etapas sequenciais:
1) Request for information (Solicitação de informação): nesta etapa são coletadas
informações sobre quais produtos e serviços são fornecidos, a fim de verificar
se cumprem uma necessidade de negócio;
2) Request for qualification (Solicitação de qualificação): neste passo, as
informações coletadas são sobre as qualificações dos fornecedores,
certificações (especificamente para os processos de produção) e se as questões
ambientais estão sendo cumpridas;
3) Alignment of strategy (Alinhamento estratégico): nesta etapa são verificadas as
informações sobre a missão, a visão e os valores dos fornecedores e se estão
alinhados com a empresa contratante;
4) Request for proposal (Solicitação de proposta): nesta etapa é verificada a
informação sobre a história das empresas, informações financeiras e os
requisitos de tempo de fornecimento;
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5) Request for quotation (Solicitação de cotação): nesta etapa, os preços dos
produtos ou serviços são verificados;
6) Compatibility of process (Compatibilidade de processo): nesta etapa são
coletadas as informações sobre a compatibilidade dos processos de produção;
7) Compatibility of system (Compatibilidade de sistema): nesta etapa, as
informações relacionadas à compatibilidade entre os sistemas de TI são
verificadas.
Na sequência para cada etapa foram definidos os conteúdos da negociação com o
fornecedor baseados no Supply Chain Operations Reference model (SCOR®). Como
resultado, um modelo de informação para todos os passos de negociação foi construído
conforme demonstrado nas Tabela 8 a Tabela 21. Por exemplo: a Tabela 8 descreve o modelo
de informação desenvolvido para camada Request for information; a Tabela 9, a Tabela 10,
Tabela 11, Tabela 12 e Tabela 13 descrevem o modelo de informação desenvolvido para
camada Request for qualification; a Tabela 14 e Tabela 15 descrevem o modelo de
informação desenvolvido para camada Alignment of strategy; a Tabela 16 descreve o modelo
de informação desenvolvido para camada Request for proposal; a Tabela 17 descreve o
modelo de informação desenvolvido para camada Request for quotation; a Tabela 18, Tabela
19 e Tabela 20 descrevem o modelo de informação desenvolvido para camada Compatibility
of process; e a Tabela 21 descreve o modelo de informação desenvolvido para camada
Compatibility of system.
A 1º coluna das Tabela 8 Tabela 21 apresentam dados do SCOR, os quais podem
ser consultados no Supply Chain Operations Reference Model através do código apresentado
nesta coluna. Como exemplo, quer-se verificar o código BP.082. Consultando este código no
Supply Chain Operations Reference Model pode-se observar que o tópico é Continuous
Improvement, que significa Melhoria contínua, conforme Figura 12 e Figura 13. Na 2º coluna
é descrito o Assunto como, por exemplo, Melhoria contínua. Na 3º coluna é realizada a
apresentação de uma descrição da questão, onde é especificado o que deve ser tratado na
questão, descrição elaborada baseada no Supply Chain Operations Reference Model. Na 4º
coluna é apresentada a Questão propriamente dita, a qual será respondida pelo candidato a
fornecedor. Na 5º coluna são apresentadas as opções de resposta para a questão, as quais
poderão ser escolhidas pelo candidato a fornecedor.
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4º coluna

1º coluna

2º coluna
3º coluna

5º coluna

Figura 12 – Detalhamento das colunas apresentadas no modelo de informação
Fonte: Autoria própria.

Figura 13 – Código BP.082 consulta no SCOR
Fonte: (SUPPLY CHAIN COUNCIL, 2012).
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Tabela 8 – Modelo de informação da camada Request for information

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 9 – Modelo de informação da camada Request for qualification (parte 1)

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 10 – Modelo de informação da camada Request for qualification (parte 2)

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 11 – Modelo de informação da camada Request for qualification (parte 3)

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 12 – Modelo de informação da camada Request for qualification (parte 4)

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 13 – Modelo de informação da camada Request for qualification (parte 5)

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 14 – Modelo de informação da camada Alignment of strategy (parte 1)

Fonte: Autoria própria.

62
Tabela 15 – Modelo de informação da camada Alignment of strategy (parte 2)

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 16 – Modelo de informação da camada Request for proposal

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 17 – Modelo de informação da camada Request for quotation

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 18 – Modelo de informação da camada Compatibility of process (parte1)

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 19 – Modelo de informação da camada Compatibility of process (parte 2)

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 20 – Modelo de informação da camada Compatibility of process (parte 3)

Fonte: Autoria própria.
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Tabela 21 – Modelo de informação da camada Compatibility of system

Fonte: Autoria própria.
O modelo de protocolo desenvolvido nesta pesquisa fornece uma estrutura para a
ligação de clientes e fornecedores. Este modelo de protocolo, como representado na Figura
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14, foi inspirado no modelo OSI, utilizando as etapas definidas no protocolo de informação.
Nesse modelo foram utilizadas as etapas do protocolo de informação, as quais no modelo de
protocolo foram utilizadas como sete camadas: Request for information (Solicitação de
informação); Request for qualification (Solicitação de qualificação); Alignment of strategy
(Alinhamento estratégico); Request for proposal (Solicitação de proposta), Request for
quotation (Solicitação de cotacão), Compatibility of process (Compatibilidade de processo); e
Compatibility of system (Compatibilidade de sistema).

Figura 14 – Modelo de protocolo
Fonte: Autoria própria.
Na Figura 14 são representadas a necessidade do cliente e a oportunidade de
atuação no mercado, as quais são analisadas pela empresa e assim é composta a demanda.
Juntamente com a demanda são inseridas pela empresa contratante as etapas que o fornecedor
deve atender, conforme as camadas representadas de 1.Compatibility of system até a camada
7.Request for information.
As camadas do modelo de protocolo representam as etapas e a sequência para
negociar a participação de candidatos a fornecedores no estabelecimento dinâmico de uma
rede para responder a uma determinada demanda para o desenvolvimento e fabricação de
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produtos. Os fornecedores candidatos iniciam o processo através da camada 7, a camada mais
externa e podem passar para a próxima etapa cada vez que for aprovada, somente quando
forem aprovados em todas as camadas têm acesso a demanda.
A camada 7.Request for information deve ser realizada inicialmente. Sendo aprovado
nesta etapa, o candidato a fornecedor passa para a próxima etapa 6.Request for qualification.
Obtendo aprovação na etapa 6 o candidato a fornecedor é direcionado para a etapa
5.Alignment of strategy. Posterior a aprovação da etapa 5, o candidato a fornecedor realiza a
etapa 4.Request for proposal. Obtendo aprovação na etapa 4, o candidato a fornecedor é
direcionado para a etapa 3.Request for quotation. A etapa 3 estando aprovada, o candidato a
fornecedor realiza a etapa 2.Compatibility of process. Obtendo aprovação referente à etapa 2 o
candidato a fornecedor executa a etapa 1.Compatibility of system. Havendo aprovação do
candidato a fornecedor na etapa 1, o fornecedor é inserido na rede de formação dinâmica de
fornecedores. Caso o candidato a fornecedor não seja aprovado em alguma das etapas o
processo é paralisado e finalizado com o mesmo e pode ser iniciado o processo com outro
fornecedor.
O Processo de mapeamento foi realizado de acordo com BPMN. As seguintes
atividades foram modeladas: Apresentação da demanda pelo cliente; Recebimento e análise
da demanda; Definição de especificações relativas aos produtos e processos; bem como os
passos envolvidos na seleção do fornecedor.
Na Figura 15 apresenta-se o modelo de processo de negócios elaborado no
software Bonita BPM. O processo Dynamic Formation of Supplier Networks (Formação
Dinâmica de Rede de Fornecedores) compreende o ícone Start (início) e os seguintes
subprocessos: Demand (Demanda); RFI (Request for information); RFQ (Request for
Qualification); Alignment of Strategy; Request for Proposal; Request for Quotation;
Compatibility of Process; and Compatibility of System, finalizando com o ícone End (Fim)
nomeado como Dynamic Formation of Supplier Networks.
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Figura 15 – Modelo do processo global
Fonte: Autoria própria.
Em seguida, os subprocessos foram detalhados, sendo definidos responsáveis para
cada subprocesso. Após, foram definidas as atividades e, para cada atividade foi definido o
responsável. No software a nomenclatura utilizada para responsáveis é actors. Na Figura 16 é
apresentado o Subprocesso Demand. Como responsáveis foram definidos o cliente e
profissional de Tender (setor responsável por Propostas). Foram definidas as atividades para
cada responsável. Para o cliente foi designada a tarefa de Definir a Demanda. Para o
profissional de Tender foi designada a análise da demanda verificando se está alinhada com o
escopo de atuação de mercado da empresa. Após, foi incluso no mapeamento, um ícone
denominado desvio exclusivo, no qual é realizada a pergunta se a demanda faz parte do
escopo e se faz parte do interesse da empresa. Consequentemente, o processo segue conforme
a resposta da questão. Se caso fizer parte do escopo ou for interesse da empresa segue para a
próxima tarefa. Se não fizer parte do escopo ou não for interesse da empresa, o profissional de
Tender informa o cliente, e o cliente recebe o retorno da empresa, tendo assim a finalização
do processo com o cliente informado. Se a demanda fizer parte do escopo da empresa ou for
interessante para a empresa, tem-se como finalização deste subprocesso a necessidade
definida e o contato com empresa realizado, e o fluxo continua para a próxima camada.
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Figura 16 – Representação das atividades e atores nos subprocessos
Fonte: Autoria própria.
No software Bonita BPM é possível incluir formulários relacionados às tarefas,
como representado na Figura 17, que mapeiam diretamente o modelo de informação criado
anteriormente. Como exemplo pode-se verificar no subprocesso Demand (Demanda), na
atividade Definir a necessidade, foi incluso o formulário requerendo o produto, quantidade e
podendo ser anexado um arquivo com a demanda detalhada.

Figura 17 – Inclusão de formulários associados com as atividades
Fonte: Autoria própria.
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O mapeamento dos subprocessos realizado está representado conforme a seguinte
sequência: Demand conforme Figura 18; RFI (Request for information) conforme Figura 19;
RFQ (Request for qualification) conforme Figura 20; Alignment of strategy conforme Figura
21; Request for proposal conforme Figura 22; Request for quotation conforme Figura 23;
Compatibility of process conforme Figura 24; e Compatibility of system conforme Figura 25.
Na Figura 18 é demonstrado o subprocesso Demand (Demanda), o qual envolve 5
responsáveis: cliente, profissional de Tender, profissional da Engenharia, profissional de
Processos e profissional de Supply Chain. Neste subprocesso é analisado se a demanda do
cliente faz parte do escopo ou interesse da Empresa. Outra análise realizada é quanto à
viabilidade técnica da demanda. Se a resposta for negativa para uma destas opções o cliente é
informado e o processo é finalizado. Caso seja positiva para ambas as análises o fluxo segue
para o próximo subprocesso Request for information.

Figura 18 – Subprocesso Demand
Fonte: Autoria própria.
Na Figura 19 é apresentado o subprocesso Request for information, o qual
envolve dois responsáveis: fornecedor e profissional de Supply Chain, onde é analisado se a
demanda do cliente faz parte do escopo ou é interessante para a Empresa. Outra análise
realizada é quanto à viabilidade técnica da demanda. A base utilizada é o modelo de
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informação, conforme apresentado na Tabela 8. Se a resposta for negativa para uma destas
opções o cliente é informado e o processo é finalizado. Caso seja positiva para ambas as
análises, o processo RFI é concluído e o fluxo segue para o próximo subprocesso RFQ.

Figura 19 – Subprocesso Request for information
Fonte: Autoria própria.
Na Figura 20 é apresentado o subprocesso RFQ (Request for qualification), o qual
envolve dois responsáveis: fornecedor e profissional de Supply Chain. Neste subprocesso é
analisado se o fornecedor atende aos requisitos de qualificação. A base utilizada neste
subprocesso é o modelo de informação conforme apresentado nas Tabela 9 a Tabela 13. Se a
resposta for negativa o fornecedor é informado e o processo é finalizado. Caso seja positiva, o
processo Request for qualification é concluído e o fluxo segue para o próximo subprocesso
Alignment of strategy.

Figura 20 – Subprocesso Request for qualification
Fonte: Autoria própria.
Na Figura 21 é apresentado o subprocesso Alignment of strategy, o qual envolve
dois responsáveis: fornecedor e profissional de Supply Chain. Neste subprocesso é analisado
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se o fornecedor atende aos requisitos de alinhamento estratégico. A base utilizada neste
subprocesso é o modelo de informação conforme apresentado nas Tabela 14 e Tabela 15. Se a
resposta for negativa o fornecedor é informado e o processo é finalizado. Caso seja positiva, o
processo Alignment of strategy é concluído e o fluxo segue para o próximo subprocesso
Request for proposal.

Figura 21 – Subprocesso Alignment of strategy
Fonte: Autoria própria.
Na Figura 22 é apresentado o subprocesso Request for proposal, o qual envolve
dois responsáveis: fornecedor e profissional de Supply Chain. Neste subprocesso é analisado
se o fornecedor atende aos requisitos de atendimento a entrega, contabilidade financeira e
utilização da capacidade. A base utilizada neste subprocesso é o modelo de informação
conforme apresentado na Tabela 16. Se a resposta for negativa o fornecedor é informado e o
processo é finalizado. Caso seja positiva, o processo Request for proposal é concluído e o
fluxo segue para o próximo subprocesso Request for quotation.

Figura 22 – Subprocesso Request for proposal
Fonte: Autoria própria.
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Na Figura 23 é apresentado o subprocesso Request for quotation, o qual envolve
dois responsáveis: fornecedor e profissional de Supply Chain. Neste subprocesso é analisado
se o fornecedor atende aos requisitos custos. A base utilizada neste subprocesso é o modelo de
informação conforme apresentado na Tabela 17. Se a resposta for negativa o fornecedor é
informado e o processo é finalizado. Caso seja positiva, o processo Request for quotation é
concluído e o fluxo segue para o próximo subprocesso Compatibility of process.

Figura 23 – Subprocesso Request for quotation
Fonte: Autoria própria.
Na Figura 24 é apresentado o subprocesso Compatibility of process, o qual
envolve dois responsáveis: fornecedor e profissional de Supply Chain. Neste subprocesso é
analisado se o fornecedor atende aos requisitos de compatibilidade de processo. A base
utilizada neste subprocesso é o modelo de informação conforme apresentado nas Tabela 18 a
Tabela 20. Se a resposta for negativa o fornecedor é informado e o processo é finalizado.
Caso seja positiva, o processo Compatibility of process é concluído e o fluxo segue para o
próximo subprocesso Compatibility of system.
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Figura 24 – Subprocesso Compatibility of process
Fonte: Autoria própria.
Na Figura 25 é apresentado o subprocesso Compatibility of system, o qual envolve
dois responsáveis: fornecedor e profissional de Supply Chain. Neste subprocesso é analisado
se o fornecedor atende aos requisitos de compatibilidade de sistema. A base utilizada neste
subprocesso é o modelo de informação conforme apresentado na Tabela 21. Se a resposta for
negativa o fornecedor é informado e o processo é finalizado. Caso seja positiva, o processo
Compatibility of system é concluído e assim o fornecedor é inserido na formação dinâmica de
rede de fornecedores.

Figura 25 – Subprocesso Compatibility of system
Fonte: Autoria própria.
Após o processo e os subprocessos estarem modelados, as tarefas, os atores e os
formulários definidos, é possível "executar o processo" sob a forma de um portal web como
representado na Figura 26 e Figura 27. Na Figura 26 é apontado o ícone “Run” para rodar a
execução do processo. Na Figura 27 é demonstrada a tela web onde o processo é executado
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através da seleção “Start the process”. A execução do processo é abordada na seção
subsequente.

Figura 26 – Software Bonita BPM tela modelagem de processo “executar”
Fonte: Autoria própria.

Figura 27 – Bonita BPM tela web – iniciando o processo
Fonte: Autoria própria.

4.2

PROVA DE CONCEITO

Uma aplicação do modelo de processo e modelo de informação foi conduzida
neste presente trabalho. Para o efeito, um produto comum na indústria de petróleo e gás foi
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selecionado: um skid de transporte. Neste caso da exemplificação, um skid de transporte está
sendo desenvolvido para realizar a interface com o sistema de skidding do Oceano Epoch
(AME, 2015). Na Figura 28 apresenta-se o produto selecionado. A Figura 29 mostra a
representação do produto em aplicação, representado em um software de modelagem. A
Figura 30 apresenta o produto skid aplicado em sua função real.

Figura 28 – Produto escolhido para prova de conceito
Fonte: AME (2015).

Figura 29 – Representação da aplicabilidade do produto escolhido para prova de conceito
Fonte: AME (2015).
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Figura 30 – Aplicação do produto escolhido para prova de conceito
Fonte: AME (2015).

A prova de conceito envolve o contato do cliente apresentando a demanda para a
empresa, a qual analisa a demanda quanto ao alinhamento com o escopo de atuação e
viabilidade técnica. Havendo este alinhamento de escopo e viabilidade técnica a empresa
define especificações do projeto e incia o contato com candidatos a fornecedores para
participar da negociação objetivando a formação dinâmica de rede de fornecedores.
No primeiro passo do exemplo, é executado o subprocesso Demand, o qual foi
mapeado conforme apresentado na Figura 18. O cliente acessa ao portal, conforme Figura 31,
sendo direcionamento para o formulário relacionado à demanda como representado na Figura
32. O cliente tem a possibilidade de descrever o produto, a quantidade e fazer o upload de um
arquivo com as informações sobre a demanda no portal tela web do software Bonita BPM, a
fim de auxiliar a análise que será realizada pela empresa que receberá a demanda, conforme
Figura 33.
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Figura 31 – Bonita BPM tela web – iniciando a task
Fonte: Autoria própria.

Figura 32 – Bonita BPM tela web – formulário da definição da necessidade
Fonte: Autoria própria.
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Figura 33 – Bonita BPM tela web – formulário da definição da necessidade preenchido
Fonte: Autoria própria.
Após realiza-se o logout do perfil do cliente, conforme Figura 34. Na sequência é
disponibilizada a tela para login no portal para os usuários, Figura 35.

Figura 34 – Bonita BPM tela web – logout do portal pelo cliente
Fonte: Autoria própria.

Figura 35 – Bonita BPM tela web – tela para login no portal
Fonte: Autoria própria.
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Posteriormente, o login é realizado pelo profissional de Tender, com a utilização
do usuário representado por miguel.gt, conforme Figura 36.

Figura 36 – Bonita BPM tela web – login do profissional de Tender
Fonte: Autoria própria.
Após o login realizado pelo profissional de Tender, o mesmo é direcionado para a
tela de acesso à tarefa a ser executada, Figura 37. Este profissional recebe as informações da
demanda e analisa se a proposta do cliente faz parte do escopo de atuação da empresa, como
demonstrado na Figura 38.

Figura 37 – Bonita BPM tela web – acessando a task para análise do escopo de mercado
Fonte: Autoria própria.
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Figura 38 – Bonita BPM tela web – formulário da análise de escopo de mercado
Fonte: Autoria própria.
O ator, profissional de Tender, acessa aos dados e indica se a oportunidade está
relacionada com o âmbito da empresa. Se a oportunidade não está relacionada com a empresa,
Figura 39, o profissional de Tender envia o status via portal. Em seguida, o profissional de
Tender tem a possibilidade de selecionar o link para informar o cliente sobre o não interesse,
Figura 40, podendo assim ter acesso ao campo de cadastro de mensagem para o cliente,
Figura 41. Desta maneira é realizado o cadastro de uma mensagem para o cliente, a qual será
enviada via portal, Figura 42. Posteriormente, o profissional de Tender faz o log out do portal,
Figura 43.
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Figura 39 – Bonita BPM tela web – indicação que oportunidade não faz parte de escopo
Fonte: Autoria própria.

Figura 40 – Bonita BPM tela web – task para informar cliente sobre o não interesse
Fonte: Autoria própria.
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Figura 41 – Bonita BPM tela web – campo disponível para envio de mensagem ao cliente
Fonte: Autoria própria.

Figura 42 – Bonita BPM tela web – mensagem enviada para o cliente
Fonte: Autoria própria.

Figura 43 – Bonita BPM tela web – logout do profissional de Tender
Fonte: Autoria própria.
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O cliente pode acessar a resposta da empresa através da realização do login no
portal com o usuário customer.gt, conforme Figura 44. Após realizar o login o cliente acessa
a tarefa denominada receber o retorno do cliente, a qual está disponível para execução, Figura
45.

Figura 44 – Bonita BPM tela web – login do cliente no portal
Fonte: Autoria própria.

Figura 45 – Bonita BPM tela web – mensagem disponível ao cliente
Fonte: Autoria própria.
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O cliente acessa a mensagem enviada pela empresa, Figura 46. Sendo uma
mensagem referente ao não alinhamento da demanda com o escopo da empresa, este processo
com o cliente é finalizado, Figura 47.

Figura 46 – Bonita BPM tela web – mensagem recebida pelo cliente
Fonte: Autoria própria.

Figura 47 – Bonita BPM tela web – processo finalizado
Fonte: Autoria própria.
Outra opção que pode ser realizada no Subprocesso Demand, representado no
modelo de processo da Figura 18, é se a oportunidade estiver relacionada com a empresa.
Neste caso o profissional de Tender seleciona a opção “Check the Box, if this opportunity is
interesting for the Company”, conforme Figura 48.
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Figura 48 – Bonita BPM tela web – formulário análise de escopo de mercado preenchido
Fonte: Autoria própria.
Assim, a tarefa de análise da demanda em relação ao escopo da empresa é
concluída, e o profissional de Tender realiza o logout do portal, conforme Figura 49.

Figura 49 – Bonita BPM tela web – logout do professional de Tender
Fonte: Autoria própria.
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A próxima tarefa é enviada para o profissional da Engenharia. O profissional da
Engenharia realiza o login no portal com o usuário jefferson.gt, Figura 50. Na sequência este
profissional acessa a tarefa disponível para realização, como representado na Figura 51.
Posteriormente o profissional da Engenharia analisa se a demanda é tecnicamente viável,
conforme Figura 52.

Figura 50 – Bonita BPM tela web – login do profissional da Engenharia
Fonte: Autoria própria.

Figura 51 – Bonita BPM tela web – acessando a task para análise de viabilidade técnica
Fonte: Autoria própria.
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Figura 52 – Bonita BPM tela web – formulário da análise de viabilidade
Fonte: Autoria própria.
Se não é viável, o profissional da Engenharia não seleciona a opção “Check the box, if
this opportunity is related to the Technical Feasibility” e envia o formulário, conforme Figura
53. Após o profissional da Engenharia envia uma mensagem para o cliente através do portal,
Figura 54. O cliente pode acessar a resposta via portal realizando o login no mesmo, conforme
Figura 55. Desta maneira o processo é finalizado com o cliente para esta demanda, conforme
demonstrado na Figura 56.

92

Figura 53 – Bonita BPM tela web – indicação que a oportunidade é inviável tecnicamente
Fonte: Autoria própria.

Figura 54 – Bonita BPM tela web – mensagem enviada ao cliente
Fonte: Autoria própria.
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Figura 55 – Bonita BPM tela web – mensagem recebida pelo cliente
Fonte: Autoria própria.

Figura 56 – Bonita BPM tela web – processo finalizado
Fonte: Autoria própria.
Outra opção que pode ser realizada no Subprocesso Demand, representado no
modelo de processo da Figura 18, se for tecnicamente viável a demanda, o responsável pela
Engenharia seleciona o campo “Check the box, if this opportunity is related to the Technical
Feasibility”, Figura 57.
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Figura 57 – Bonita BPM tela web – acessando a task para análise de viabilidade técnica
Fonte: Autoria própria.
Posteriormente, o profissional da Engenharia da empresa acessa o formulário e
define as especificações do produto, através de uma descrição e disponibilização de um
arquivo anexado (upload), conforme Figura 58. Após a conclusão da tarefa é realizado o
logout do perfil do profissional da Engenharia, Figura 59.
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Figura 58 – Bonita BPM tela web – formulário para definição do produto preenchido
Fonte: Autoria própria.

Figura 59 – Bonita BPM tela web – logout do profissional da Engenharia
Fonte: Autoria própria.
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Após, a tarefa é realizada pelo profissional do Processo da empresa que realiza o
login no portal com o usuário gerson.gt, Figura 60, e define detalhes da manufatura, através
de uma descrição e disponibilização de um arquivo anexado (upload), conforme Figura 61.
Na sequência é realizado o logout do perfil do profissional do Processo, Figura 62.

Figura 60 – Bonita BPM tela web – login do profissional do Processo
Fonte: Autoria própria.

Figura 61 – Bonita BPM tela web – definição do produto realizada
Fonte: Autoria própria.
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Figura 62 – Bonita BPM tela web – logout do professional do Processo
Fonte: Autoria própria.
Com as especificações definidas, o profissional do Supply Chain da empresa
realiza o login no portal com o usuário gabriel.gt, Figura 63, este profissional analisa as
especificações do produto e processos a fim de realizar a busca por candidatos a fornecedor,
conforme Figura 64.

Figura 63 – Bonita BPM tela web – login do profissional do Supply Chain
Fonte: Autoria própria.
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Figura 64 – Bonita BPM tela web – formulário para checar detalhes preenchido
Fonte: Autoria própria.
Sendo realizada a análise da demanda e a definição de requisitos de produto e
processos, é possível definir o que irá compor a demanda e o que se faz necessário que o
fornecedor atenda. Na Figura 65 é possível verificar o modelo de protocolo, no qual está
destacada a representação da demanda sendo adicionada às sete camadas. Neste contexto,
sendo realizada a alimentação por parte da empresa.
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Figura 65 – Modelo OSI demanda através das camadas
Fonte: Autoria própria.
Com a demanda formada e os critérios definidos, a empresa inicia o contato com
os candidatos a se tornarem fornecedores, conforme Figura 66. E o profissional do Supply
Chain realiza o logout do portal, Figura 67.

Figura 66 – Bonita BPM tela web – fornecedor contatado e login informado
Fonte: Autoria própria.
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Figura 67 – Bonita BPM tela web – logout do profissional do Supply Chain
Fonte: Autoria própria.
A negociação com o fornecedor é realizada através de tarefas e acesso através do
portal web, a etapa inicial realizada com o fornecedor é o subprocesso Request for
information, conforme processo modelado e representado na Figura 19. A camada do modelo
de protocolo correspondente pode ser verificada na Figura 68. O fornecedor preenche os
formulários com as informações necessárias para cada etapa. E posteriormente um
profissional do setor de Supply Chain examina as informações, seleciona a opção se o
fornecedor está aprovado para a próxima etapa ou não.

Figura 68 – Modelo de protocolo etapa correspondente ao Request for information
Fonte: Autoria própria.
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Se o fornecedor não é aprovado para a próxima etapa, o profissional do Supply
Chain envia uma mensagem para o fornecedor que pode ser acessado através do portal web.
Se o fornecedor está aprovado para a próxima etapa, uma nova tarefa torna-se disponível para
a realização.
A etapa Request for information inicia-se com a realização do login do candidato
a fornecedor, nomeado com o usuário supplier.gt no portal web, Figura 69. Na sequência,
tem-se o acesso à tarefa para preenchimento dos dados referentes à etapa Request for
information. E consequentemente é realizado o preenchimento do formulário no portal web
pelo candidato a fornecedor e este formulário é enviado, Figura 70. Após esta atividade
concluída o candidato a fornecedor realiza o logout do portal web, Figura 71.

Figura 69 – Bonita BPM tela web – login do fornecedor
Fonte: Autoria própria.
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Figura 70 – Bonita BPM tela web – formulário preenchido - Request for information
Fonte: Autoria própria.

Figura 71 – Bonita BPM tela web – logout do fornecedor - Request for information
Fonte: Autoria própria.

Nesta etapa Request for information os dados do candidato a fornecedor são
analisados pela empresa, através do Profissional do Supply Chain. O profissional do Supply
Chain realiza o login no portal web com o usuário gabriel.gt, conforme Figura 72. Este
profissional acessa aos dados disponibilizados no portal web, sendo aprovados os dados, o
profissional do Supply Chain, seleciona a opção que sinaliza a aprovação, Figura 73. Na
sequência realiza o registro do fornecedor, Figura 74, o que possibilitará o fluxo do processo
seguir para próxima etapa Request for qualification.
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Figura 72 – Bonita BPM tela web – login profissional Supply Chain
Fonte: Autoria própria.

Figura 73 – Bonita BPM tela web – formulário analisado - Request for information
Fonte: Autoria própria.
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Figura 74 – Bonita BPM tela web – fornecedor registrado
Fonte: Autoria própria.
O próximo subprocesso a ser executado é o Request for qualification modelado
conforme demonstrado na Figura 20. A representação da camada correspondente nesta etapa é
demonstrada na Figura 75.

Figura 75 – Modelo de protocolo etapa correspondente ao Request for qualification
Fonte: Autoria própria.
A etapa Request for qualification inicia-se com a realização do login do candidato
a fornecedor, nomeado com o usuário supplier.gt no portal web, Figura 69. Na sequência
tem-se acesso à tarefa para preenchimento dos dados referentes à etapa Request for
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qualification, conforme Figura 76, Figura 77 Figura 78, Figura 79 e Figura 80. E
consequentemente é realizado o preenchimento do formulário no portal web pelo candidato a
fornecedor e enviado, Figura 80. Após esta atividade concluída o candidato a fornecedor
realiza o logout do portal web, Figura 81.

Figura 76 – Bonita BPM tela web – formulário preenchido (parte 1)
qualification
Fonte: Autoria própria.

- Request for
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Figura 77 – Bonita BPM tela web – formulário preenchido (parte 2)
qualification
Fonte: Autoria própria.

- Request for
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Figura 78 – Bonita BPM tela web – formulário preenchido (parte 3) - Request for
qualification
Fonte: Autoria própria.
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Figura 79 – Bonita BPM tela web – formulário preenchido (parte 4)
qualification
Fonte: Autoria própria.

- Request for
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Figura 80 – Bonita BPM tela web – formulário preenchido (parte 5) - Request for
qualification
Fonte: Autoria própria.

Figura 81 – Bonita BPM tela web – logout do fornecedor
Fonte: Autoria própria.
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Nesta etapa Request for qualification os dados do candidato a fornecedor são
analisados pela empresa, através do Profissional do Supply Chain. O profissional do Supply
Chain realiza o login no portal web com o usuário gabriel.gt, conforme Figura 72. Este
profissional acessa aos dados disponibilizados no portal web, sendo aprovados os dados, o
profissional do Supply Chain, seleciona a opção que sinaliza a aprovação, Figura 82. Na
sequência realiza o registro do fornecedor, Figura 74, o que possibilitará o fluxo do processo
seguir para próxima etapa Alignment of strategy.

Figura 82 – Bonita BPM tela web – formulário analisado - Request for qualification
Fonte: Autoria própria.
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O próximo subprocesso a ser apresentado é o Alignment of strategy, conforme foi
modelado e representado na Figura 21. A camada representante desta etapa no Modelo de
protocolo pode ser verificada na Figura 83.

Figura 83 – Modelo de protocolo etapa correspondente ao Alignment of strategy
Fonte: Autoria própria.
A etapa Alignment of strategy inicia-se com a realização do login do candidato a
fornecedor, nomeado com o usuário supplier.gt no portal web, Figura 69. Na sequência temse acesso à tarefa para preenchimento dos dados referentes à etapa Alignment of strategy. E
consequentemente é realizado o preenchimento do formulário no portal web pelo candidato a
fornecedor e este formulário é enviado, Figura 84 e Figura 85. Após esta atividade concluída,
o candidato a fornecedor realiza o logout do portal web, Figura 86.
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Figura 84 – Bonita BPM tela web – formulário preenchido (parte 1) - Alignment of strategy
Fonte: Autoria própria.
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Figura 85 – Bonita BPM tela web – formulário preenchido (parte 2) – Alignment of strategy
Fonte: Autoria própria.

Figura 86 – Bonita BPM tela web – logout do fornecedor
Fonte: Autoria própria.
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Nesta etapa Alignment of strategy os dados do candidato a fornecedor são
analisados pela empresa, através do profissional do Supply Chain. O profissional do Supply
Chain realiza o login no portal web com o usuário supplier.gt, conforme Figura 72. Este
profissional acessa aos dados disponibilizados no portal web, sendo aprovados os dados, o
profissional do Supply Chain, seleciona a opção que sinaliza a aprovação, Figura 87. Na
sequência realiza o registro do fornecedor, Figura 74, o que possibilitará o fluxo do processo
seguir para próxima etapa Request for proposal.

Figura 87 – Bonita BPM tela web – formulário analisado - Alignment of strategy
Fonte: Autoria própria.
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O próximo subprocesso a ser apresentado é o Request for proposal, conforme foi
modelado e representado na Figura 22. A camada representante desta etapa no Modelo de
protocolo pode ser verificada na Figura 88.

Figura 88 – Modelo de protocolo etapa correspondente ao Request for proposal
Fonte: Autoria própria.
A etapa Request for proposal inicia-se com a realização do login do candidato a
fornecedor, nomeado com o usuário supplier.gt no portal web, Figura 69. Na sequência temse o acesso à tarefa para preenchimento dos dados referentes à etapa Request for proposal. E
consequentemente é realizado o preenchimento do formulário no portal web pelo candidato a
fornecedor e enviado o mesmo, Figura 89. Após esta atividade concluída o candidato a
fornecedor realiza o logout do portal web, Figura 90.
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Figura 89 – Bonita BPM tela web – formulário preenchido - Request for proposal
Fonte: Autoria própria.

Figura 90 – Bonita BPM tela web – logout do fornecedor
Fonte: Autoria própria.
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Nesta etapa Request for proposal os dados do candidato a fornecedor são
analisados pela empresa, através do profissional do Supply Chain. O profissional do Supply
Chain realiza o login no portal web com o uusário gabriel.gt, conforme Figura 72. Este
profissional acessa aos dados disponibilizados no portal web, sendo aprovados os dados, o
profissional do Supply Chain, seleciona a opção que sinaliza a aprovação, Figura 91. Na
sequência realiza o registro do fornecedor, Figura 74, o que possibilitará o fluxo do processo
seguir para próxima etapa Request for quotation.

Figura 91 – Bonita BPM tela web – formulário analisado - Request for proposal
Fonte: Autoria própria.
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O próximo subprocesso a ser apresentado é o Request for quotation, conforme foi
modelado e representado na Figura 23. A camada representante desta etapa no Modelo de
protocolo pode ser verificada na Figura 92.

Figura 92 – Modelo de protocolo etapa correspondente ao Request for quotation
Fonte: Autoria própria.
A etapa Request for quotation inicia-se com a realização do login do candidato a
fornecedor, nomeado com o usuário supplier.gt no portal web, Figura 69. Na sequência temse o acesso à tarefa para preenchimento dos dados referentes à etapa Request for quotation. E
consequentemente é realizado o preenchimento do formulário no portal web pelo candidato a
fornecedor e enviado o mesmo, Figura 93. Após esta atividade concluída o candidato a
fornecedor realiza o logout do portal web, Figura 94.
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Figura 93 – Bonita BPM tela web – formulário preenchido - Request for quotation
Fonte: Autoria própria.

Figura 94 – Bonita BPM tela web – logout do fornecedor
Fonte: Autoria própria.
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Nesta etapa Request for quotation os dados do candidato a fornecedor são
analisados pela empresa, através do profissional do Supply Chain. O profissional do Supply
Chain realiza o login no portal web com o usuário gabriel.gt, conforme Figura 72. Este
profissional acessa aos dados disponibilizados no portal web, sendo aprovados os dados, o
profissional do Supply Chain, seleciona a opção que sinaliza a aprovação, Figura 95. Na
sequência realiza o registro do fornecedor, Figura 74, o que possibilitará o fluxo do processo
seguir para próxima etapa Compatibility of process.

Figura 95 – Bonita BPM tela web – formulário analisado - Request for quotation
Fonte: Autoria própria.

121
O próximo subprocesso a ser apresentado é o Compatibility of process, conforme
foi modelado e representado na Figura 24. A camada representante desta etapa no Modelo de
protocolo pode ser verificada na Figura 96.

Figura 96 – Modelo de protocolo etapa correspondente ao Compatibility of process
Fonte: Autoria própria.
A etapa Compatibility of process inicia-se com a realização do login do candidato
a fornecedor, nomeado com o usuário supplier.gt no portal web, Figura 69. Na sequência
tem-se o acesso à tarefa para preenchimento dos dados referentes à etapa Compatibility of
process. E consequentemente é realizado o preenchimento do formulário no portal web pelo
candidato a fornecedor e enviado o mesmo, Figura 97 e Figura 98. Após esta atividade
concluída o candidato a fornecedor realiza o logout do portal web, Figura 99.
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Figura 97 – Bonita BPM tela web – formulário preenchido (parte 1) - Compatibility of process
Fonte: Autoria própria.
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Figura 98 – Bonita BPM tela web – formulário preenchido (parte 2) - Compatibility of process
Fonte: Autoria própria.

Figura 99 – Bonita BPM tela web – logout do fornecedor
Fonte: Autoria própria.
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Nesta etapa Compatibility of process os dados do candidato a fornecedor são
analisados pela empresa, através do Profissional Supply Chain. O profissional Supply Chain
realiza o login no portal web com o usuário gabriel.gt, conforme Figura 72. Este profissional
acessa aos dados disponibilizados no portal web, sendo aprovados os dados, o profissional
Supply Chain, seleciona a opção que sinaliza a aprovação, Figura 100. Na sequência realiza o
registro do fornecedor, Figura 74, o que possibilitará o fluxo do processo seguir para próxima
etapa Compatibility of system.

Figura 100 – Bonita BPM tela web – formulário analisado - Compatibility of process
Fonte: Autoria própria.
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O próximo subprocesso a ser apresentado é o Compatibility of system, conforme
foi modelado e representado na Figura 25. A camada representante desta etapa no Modelo de
protocolo pode ser verificada na Figura 101.

Figura 101 – Modelo de protocolo etapa correspondente ao Compatibility of system
Fonte: Autoria própria.
A etapa Compatibility of system inicia-se com a realização do login do candidato a
fornecedor, nomeado com o usuário supplier.gt no portal web, Figura 72. Na sequência temse o acesso à tarefa para preenchimento dos dados referentes à etapa Compatibility of system.
E consequentemente é realizado o preenchimento do formulário no portal web pelo candidato
a fornecedor e enviado o mesmo, Figura 102. Após esta atividade concluída o candidato a
fornecedor realiza o logout do portal web, Figura 103.
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Figura 102 – Bonita BPM tela web – formulário preenchido (parte 1) - Compatibility of
system
Fonte: Autoria própria.
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Figura 103 – Bonita BPM tela web – logout do fornecedor
Fonte: Autoria própria.
Nesta etapa Compatibility of system os dados do candidato a fornecedor são
analisados pela empresa, através do profissional do Supply Chain. O profissional do Supply
Chain realiza o login no portal web, conforme Figura 72. Este profissional acessa aos dados
disponibilizados no portal web, sendo aprovados os dados, o profissional do Supply Chain,
seleciona a opção que sinaliza a aprovação, Figura 104. Na sequência realiza o registro do
fornecedor, Figura 74.
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Figura 104 – Bonita BPM tela web – formulário analisado - Compatibility of system
Fonte: Autoria própria.
Com a conclusão de todos os subprocessos, sendo o candidato a fornecedor
aprovado em todas as etapas, pode-se considerar este fornecedor incluso na formação
dinâmica de rede de fornecedores, para assim ser envolvido em uma determinada demanda,
conforme Figura 105.
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Figura 105 – Bonita BPM tela web – Fornecedor incluído na Formação dinâmica de rede de
fornecedores.
Fonte: Autoria própria.

4.3

ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este trabalho apresentou resultados de uma investigação na literatura realizada em
relação ao modelo de referência com terminologia e aos processos padronizados, e adotou-se
para este trabalho o modelo SCOR. Neste trabalho contemplou-se também uma verificação na
literatura quanto à forma de representação de uma comunicação eficaz entre usuários, o que
possibilitou a escolha de uma forma de representação denominada modelo OSI. Quanto à
verificação de padrão para a modelagem de processos de negócio, aderiu-se como escolha o
BPMN. Com a composição do SCOR, modelo OSI e BPMN, definiu-se um modelo de
construção, que compreende o modelo de informação, o modelo de protocolo e o modelo de
processo.
O modelo de informação, o modelo de protocolo e o modelo de processo
propostos neste trabalho podem ser utilizados para direcionar e aperfeiçoar o entendimento da
demanda, a formação de requisitos, bem como a avaliação e seleção de fornecedores,
permitindo assim o estabelecimento dinâmico de redes de fornecedores capazes de atender
demandas técnicas identificadas.
Para atingir o objetivo deste presente trabalho, foram pesquisados os conceitos de
modelo OSI, SCOR, BPMN. A utilização do SCOR para definição do modelo de informação
viabilizou uma análise aprofundada nos conceitos importantes para a avaliação de um
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fornecedor. O modelo SCOR foi escolhido para ser utilizado neste trabalho, pois durante a
pesquisa nas bases de periódicos, anais de congressos, dissertações e teses, verificou-se a
aplicação do mesmo em diversos setores.
Entre as vantagens do uso do modelo de construção, pode-se citar o fato de um
modelo de protocolo possibilitar a definição de uma análise detalhada das etapas do processo
de disponibilização da demanda do cliente, definição de requisitos de produto e processo,
análise e seleção de fornecedores, até a formação dinâmica de rede de fornecedores. A
negociação possui sua estrutura em camadas. Esta característica permite o avanço da seleção
do fornecedor de maneira sequencial, com informações de forma gradual, sem expor toda a
informação da demanda para o fornecedor sem que o mesmo seja aprovado.
A representação gráfica do processo em um software que tem como essência o
BPMN possibilitou a representação de forma padronizada. O fato deste software tornar o
processo modelado executável concretiza uma avaliação aprofundada do processo definido.
Uma limitação identificada na utilização do software versão community é a
impossibilidade de simular a negociação com vários fornecedores ao mesmo tempo (i.e.
múltiplas instâncias). Assim, para cada fornecedor teve-se que ser rodada uma negociação de
cada vez.
O software Bonita BPMN pode interagir com outros softwares, na versão
contratada. Não foi possível neste trabalho comprovar a integração de sistemas, pois seria
necessário criar interface para os sistemas de informações, o que representaria uma atividade
fora do escopo do trabalho. Adicionalmente, seria necessário adquirir a versão contratada
deste software.
Uma das barreiras identificadas neste trabalho foi quanto à disponibilização de
informações para a modelagem no software Bonita BPM. Muitas informações
disponibilizadas referentes ao mesmo são aplicáveis na versão contratada e a versão utilizada
neste trabalho foi a versão comunitária. Desta maneira, demandou interface com responsáveis
pelo software via site e e-mail, e adaptações durante a utilização do software.
Para demonstrar a aplicabilidade do modelo de construção proposto neste
trabalho, foi apresentada uma prova de conceito dentro de um cenário pré-estabelecido: um
produto denominado skid transporte que tem utilização no setor do óleo e gás. Através do
exemplo, concluiu-se que modelo de construção pode ser aplicado para formação dinâmica de
rede de fornecedores, que foi objetivo geral proposto deste trabalho.
Com a análise executada na revisão da literatura, há poucas evidências de que já
se tenha sido utilizada a integração do modelo de informação, modelo de protocolo e modelo
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de processo em condição similar. Além disso, o modelo de construção proposto apresentou
grande potencial de aplicabilidade dentro de diversos setores de atuação, que possuam
interface com cliente e fornecedores. Estes modelos propostos podem ser customizados
conforme necessidade de aplicação.
Dentre os objetivos específicos propostos os mesmos foram atendidos da seguinte
forma:
a) Seleção de conceitos para formulação de requisitos a serem analisados para
composição de rede dinâmica de fornecedores:
Realizado o estudo em relação aos requisitos a serem analisados e identificou-se a
aplicabilidade do SCOR. Desta maneira, o SCOR foi escolhido como base de conceito para
elaboração dos requisitos a serem analisados;
b) Elaboração de um modelo de informação, contendo os dados a serem
solicitados aos fornecedores:
Elaborado modelo de informação, composto em sete etapas, contendo os dados a
serem solicitados aos fornecedores, os quais são analisados posteriormente: Request for
information; Request for qualification; Alignment of strategy; Request for proposal; Request
for quotation; Compatibility of process; Compatibility of system;
c) Seleção de uma forma de representação das etapas de avaliação de
fornecedores:
A forma definida para a representação da sequência das etapas para avaliação de
fornecedores foi o modelo OSI;
d) Elaboração de um modelo de protocolo, contendo as etapas a serem realizadas
para avaliação de fornecedores:
O modelo de protocolo foi construído baseado no layout e conceito do modelo
OSI, contendo as sete etapas definidas no modelo de informação;
e) Seleção de conceitos para modelagem de processo:
Para a modelagem de processo foi selecionado o BPMN, o qual apresenta
padronização para representação de processo;
f) Seleção de meio para representação gráfica de processo:
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Dentre as opções apresentadas de representação gráfica de processo, optou-se pelo
software Bonita BPM, pela facilidade de acesso da ferramenta por utilização de versão
comunitária, disponibilização de materiais para consulta na internet, bem como possibilidade
de executar o processo modelado via portal web. Um dos fatores que aponta a preferência por
este software Bonita BPM, é o fato deste software ter sido indicado como um dos melhores
softwares open-source para modelagem e edição de processos BPMN 2.0, baseado em uma
pesquisa realizada com os membros de um grupo do LinkedIn relacionado com BPMN.
Outra vantagem da utilização do software Bonita BPM é a possibilidade de
aplicação de um processo modelado em versões atualizadas do software sem a necessidade de
remodelagem;
g) Elaboração de um modelo de processo, possibilitando a definição de uma
sequência de atividades e definição de responsáveis, bem como definição de
fluxo para determinada tomada de decisão:
Realizada a elaboração do modelo de processo no software Bonita BPMN. Nesta
modelagem foram definidos o processo e os subprocessos, bem como as atividades que são
realizadas em cada subprocesso e os responsáveis por estas. Nos subprocessos foram
definidos questionamentos para tomadas de decisão e direcionamento no fluxo,
consequentemente no processo como um todo;
h) Seleção de um produto e elaboração de dados para simulação:
Para a execução de uma exemplificação deste trabalho foi escolhido um produto
relacionado ao setor de petróleo e gás denominado skid de transporte;
i) Realização de uma prova de conceito:
Realizada a prova de conceito utilizando os dados do exemplo selecionado do
produto skid de transporte. Nesta prova de conceito foi possível “rodar” o processo via portal
web. Sendo visível a passagem de uma etapa para outra, a atuação dos responsáveis conforme
cada atividade e a sequência do fluxo de processo conforme tomada de decisão. No qual
conforme processo definido somente com a aprovação do fornecedor nas sete etapas do
modelo de construção é realizada a formação dinâmica de rede de fornecedores.
A interação dos modelos elaborados neste presente trabalho pode ser verificada na
representação da Figura 106. A seta (a) indica o conteúdo do SCOR sendo utilizado como
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base para a construção do modelo de informação. A seta (b) indica a utilização do modelo de
informação para elaboração do modelo de protocolo baseado no modelo OSI, o qual
demonstra a sistemática entre as etapas de negociação com o fornecedor através da
representação das camadas. A seta (c) indica a utilização do modelo de protocolo para
elaboração do modelo de processo com a utilização do BPMN, juntamente com os dados
gerados no modelo de informação, conforme indicação da seta (d). A seta (e) demonstra a
aplicabilidade do modelo de processo, sendo realizada a execução do processo modelado. A
seta (f) demonstra que com a execução de todas as etapas do processo, o fornecedor é incluso
na formação dinâmica de rede de fornecedores.
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Modelo de protocolo
Modelo de processo

Modelo de
informação

Figura 106 – Interação dos modelos
Fonte: Autoria própria.

Prova de conceito
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CONCLUSÃO

No presente trabalho, um modelo de informação foi elaborado com base no
SCOR, o qual apresenta dados a serem coletados dos candidatos a fornecedores e
posteriormente serem analisados, a fim de ser verificado se há atendimento aos diversos
requisitos de uma empresa contratante. Utilizando o SCOR como base para a construção do
modelo de informação permite às empresas desenvolverem procedimentos internos que
suportem padrões para as operações da cadeia de suprimentos.
Um modelo de protocolo em camadas foi desenvolvido para suportar a formação
dinâmica de redes de fornecedores, desencadeado por uma determinada demanda. Estas
camadas representam as etapas a serem realizadas. Em cada camada são solicitadas
informações aos candidatos a fornecedores e consequentemente há uma análise por parte da
empresa contratante. Como a negociação avança em passos, a informação sobre a demanda só
é revelada quando necessário e, completamente exposta uma vez que a seleção de
fornecedores é concluída. Desta maneira evita-se a exposição da demanda de maneira
precoce.
Um modelo de processo foi desenvolvido utilizando o BPMN. A modelagem pode
ser realizada com o auxílio de softwares disponíveis em versões para comunidade e versões
profissionais customizadas contratadas. O software escolhido para esta modelagem com
padrão BPMN foi o software Bonita BPM versão disponível para comunidade. A modelagem
de processos de negócios em ferramentas como software Bonita BPM também permite a
criação direta de aplicações de software que são movidos por processos personalizados. Além
disso, o uso do BPMN para modelar processos pode suportar normas e permitir a integração
de processos em clientes e fornecedores da empresa estendida.
Algumas limitações foram identificadas quanto à aderência das ferramentas
BPMN no software Bonita BPM. Por exemplo, simular processos de negociação com vários
fornecedores simultaneamente (isto é, múltiplas instâncias) ainda é um problema a ser
resolvido. No caso do exemplo de aplicação utilizado para a validação deste presente trabalho,
cada fornecedor tem que executar instâncias do processo separadamente, não necessariamente
ao mesmo tempo.
Durante a modelagem do processo no software Bonita BPM foram enfrentados
alguns desafios. O material disponível para a comunidade sobre o software Bonita BPM na
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maioria dos casos consultados envolve a versões profissionais customizadas contratadas, o
que faz com que algumas aplicabilidades demonstradas não possam ser executadas na versão
para comunidade.
Este trabalho contribui para as empresas realizarem a seleção de fornecedores de
maneira padronizada e com processos sequenciais. A comunidade científica pode usufruir
deste projeto como base para estruturar processos de formação dinâmica de rede de
fornecedores. A possibilidade de realizar contato com fornecedor de maneira cadenciada e
apresentar a demanda de maneira gradativa, possibilita a proteção da informação da demanda
e evolução do conhecimento dos requisitos atendidos do fornecedor de maneira padronizada.
A limitação latente identificada neste trabalho foi a necessidade de realizar a execução do
processo BPMN com um fornecedor de cada vez no software Bonita BPM versão para a
comunidade.
Para trabalhos futuros a interação de fornecedores concorrentes seria desejável.
Neste contexto é sugerida a implementação de interação de vários fornecedores ao mesmo
tempo, assim formando múltiplas instâncias. E a geração de dados comparativos entre os
fornecedores sob diferentes aspectos, a fim de possibilitar um ranking de fornecedores.
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