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GESTÃO DOCUMENTAL  
E GESTÃO DE PROCESSOS 

Potenciar um programa de 
desmaterialização para concretizar 
uma visão de processos de negócio 
– Caso Estudo BES 



PROGRAMA BPM NO BES - DESMATERIALIZAÇÃO 

As primeiras abordagens do BES à necessidade de controlo de processos nasceram de 
forma tradicional com uma preocupação no fluxo documental, a desmaterialização e 

arquivo físico e digital. 
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GESTÃO DOCUMENTAL -> GESTÃO DE PROCESSOS 

Com a evolução para um programa de BPM, pretendeu-se maximizar a eficiência dos processos 
de negócio, com uma integração efetiva com a plataforma de gestão de conteúdos. 

• Componente de gestão de conteúdos 
disponibilizados como serviços 
através de uma plataforma SOA 

• Focus em processos de negócio e não 
em fluxos documentais 

• Aceleração do programa através de 
uma desmaterialização alargada e 
prevenção sobre a materialização  
(impressões / eforms / assinaturas 
digitais) 

• Gestão do ciclo de vida dos 
documentos (dados estruturados e 
não estruturados) 

• Gestão de requisitos legais para 
acesso e auditoria de dados.  



PROGRAMA BPM NO BES – A GESTÃO DE PROCESSOS 

Com os primeiros projetos de BPM consegue-se iniciar uma jornada focada nos processos de negócio, 
inicialmente ainda com uma abordagem centrada nos grandes processos, de maior complexidade e impacto no 

negócio mas que exigiam um grande investimento com retorno pouco expressivo. 
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1 5 4 3 2 

Pensar Processo Reutilizar Empower Start Small 

Agir sobre 
processos 
simples e  
partes de 
processos 
 
Descoberta 
e maturação 
em vários 
ciclos 

Pensar o 
processo e 
não a 
aplicação 
 
Alterações 
realizadas  
em várias 
fases 

Criar padrões 
aplicacionais e 
de negócio 
 
Coerência de 
processos 
para reduzir 
custos e 
aumentar 
eficiência 

Autonomia 
para os 
utilizadores 
de negócio 

Medir 

Definir KPIs 
& SLAs para 
monitorizar 
os sistemas 
e os 
processos 

 PROJETOS DE PROCESSOS -> PROGRAMA BPM 



PROGRAMA LOCALIZADO -> PROGRAMA GLOBAL 

 Fonte: Phill Gilbert’s keynote at the 8th International Conference on BPM on Sep 14th 2010 (http://vimeo.com/15680641, minute 26) 

 75%   dos processos de uma empresa são simples ou muito simples.  

Os processos simples têm um impacto maior sobre as pessoas  

e muitos desses processos não são explorados. 

http://vimeo.com/15680641


PROGRAMA BPM NO BES – PROGRAMA DE NEGÓCIO 

Em 2009 o Banco Espírito Santo (BES), em conjunto com a Glintt, lançou um novo framework para configuração de 
processos simples e moderadamente complexos, permitindo ao Negócio ter autonomia sobre a área de TI com 

impactos imediatos na propagação da filosofia BPM em toda a organização. Em 2013, apercebendo-se do impacto 
deste framework, a Glintt desafiou o BES a produtizar a solução, assim nascendo o GX-BPM. 
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ESCALAR O PROGRAMA BPM NA ORGANIZAÇÃO 

• GX é uma solução desenvolvida em IBM BPM que oferece uma forma de conceber, através 
de um backoffice de negócio, processos de negócio ad-hoc ou estruturados 

• Dispõe de mais de 100 funcionalidades, permitindo diversas reutilizações e configurações 
de processos 

• Desde processos simples a processos moderadamente complexos 

• Com integração direta com a plataforma de gestão de conteúdos 



IMPACTOS NA ORGANIZAÇÃO 

• 60+ aplicações/sistemas integrados 

• +1.100 processos de negócio 
desenvolvidos 

• 8.000 empregados  

• 7.000 utilizadores ativos 

• 3.500 utilizadores em concorrência por 
dia 

• 550.000 ações por dia 

• ~1 milhão de instâncias “vivas” 

• ~1 bilião de documentos em arquivo 30% crescimento em 2013 

527% crescimento 2009/2014 para instâncias de processos 

71% decréscimo 2009/2014 no esforço da área de TI 
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IMPACTOS NA GESTÃO DOCUMENTAL 

• -40% de volume no armazenamento de 
papel físico e transporte  

• Apenas 27 formulários físicos utilizados 
nas agências para um total de 1.220 
possíveis 

• +340% crescimento na utilização de 
eforms 

• +200% crescimento nos acessos à 
plataforma de gestão de conteúdos 



Obrigado 

https://www.facebook.com/glinttrecruiting
https://www.linkedin.com/company/glintt
https://www.youtube.com/user/MKTGlintt
https://plus.google.com/+glinttsintra/videos
https://twitter.com/Glintt_SA

