
 

  
 

 
Case de Sucesso – WfMC 2014 
Cliente: Melitta (desde 2006) 
Solução: Lecom BPM 

 

 

GESTÃO DE PROCESSOS PROPORCIONA CONTROLE E INTELIGÊNCIA 
NO MONITORAMENTO OPERACIONAL 

 

QUEM: A Melitta do Brasil, uma das unidades da multinacional alemã, 
encontrava barreiras operacionais que impactavam em seus custos e em sua 
agilidade. Por isso, a ideia para melhorar sua rotina empresarial era quebrar a 
barreira geográfica entre suas localizações, eliminar a circulação de papeis, 
reduzir o número de licenças utilizadas para aprovações no ERP, integrar os 

sistemas legados e assim agilizar o tempo de execução de seus processos. 
 

O QUE: Com o objetivo de minimizar os custos da empresa, além de 

otimizar a centralização de áreas, responsabilidades e funções, as áreas de 
Marketing, Financeiro e Comercial foram contempladas com fluxos que 

atendiam às essas necessidades. Com aprovações dentro do processo, os 
custos com licenças de aprovadores no ERP foram eliminados e utilizando 
certificados digitais que imprimem legalidade sobre as informações, as 
integrações com a área financeira e outras ficaram mais ágeis e seguras. 



 

  
 

 
POR QUE: O resultado foi o grande destaque para a redução de custos 

pela eliminação de circulação de papeis pela empresa; a economia de US$ 75K 

em licenças de uso do ERP; a diminuição das despesas anuais de juros e multas 
com atrasos de pagamentos em mais de R$ 65k; minimizou em 22,4% a 

ocorrência de retirada de mercadorias danificadas no mercado; diminuiu o 
tempo e custo da execução dos processos; e eliminou gastos com 

arquivamento de documentos, uma vez que as informações estão sendo 
assinadas e arquivadas digitalmente. 

 

1. Sumário Executivo/ Abstrato  
 

A Melitta do Brasil, uma das unidades da multinacional alemã, 
encontrava barreiras operacionais que impactavam em seus custos e em sua 

agilidade. Por isso, a ideia para melhorar sua rotina empresarial era quebrar a 
barreira geográfica entre suas localizações, eliminar a circulação de papeis, 

reduzir o número de licenças utilizadas para aprovações no ERP, integrar os 
sistemas legados e assim agilizar o tempo de execução de seus processos. 

Após estudo do cenário da Melitta, foram criados fluxos que atendiam às 
essas necessidades e o resultado foi o grande destaque para a redução de 
custos e de tempo. 

 

2. Visão Geral  
 

A Melitta do Brasil, uma das unidades da multinacional alemã, se 

encontrava em uma situação onde não encontrava o ponto central que atrasava 
os seus processos organizacionais. Para que o fluxo de atividades corresse 

melhor dentro da organização, a Melitta buscou ajuda com uma consultoria de 
processos para que pudesse visualizar onde estava o problema. Após 
identificado as barreiras operacionais que impactavam em seus custos e em sua 
agilidade, ficou claro que a ideia para melhorar sua rotina era eliminar a 



 

  
 

 
circulação de papeis, reduzir o número de licenças utilizadas para aprovações 
no ERP, integrar os sistemas legados e assim agilizar o tempo de execução de 

seus processos. 

Após estudo do cenário da Melitta, foram criados fluxos que atendiam às 
essas necessidades. Com aprovações dentro do processo, os custos com 

licenças de aprovadores no ERP foram eliminados e utilizando certificados 
digitais que imprimem legalidade sobre as informações, as integrações com a 
área financeira e outras ficaram mais ágeis e seguras. 

O resultado foi o grande destaque para a redução de custos pela 

eliminação de circulação de papeis pela empresa; a diminuição de compras de 
licenças de uso do ERP; a diminuição das despesas anuais de juros e multas 

com atrasos de pagamentos; minimização da ocorrência de retirada de 
mercadorias danificadas no mercado; diminuição do tempo e custo da execução 

dos processos; e eliminação dos gastos com arquivamento de documentos, 
uma vez que as informações estão sendo assinadas e arquivadas digitalmente. 

 

3. Contexto do Negócio 
 

A Melitta encontrava-se, no ano de 2006, em um forte ritmo de 
crescimento, com projetos estratégicos em andamento e passando por 

importantes revisões em seus processos de negócio e fluxos internos de 
trabalho. 

Nesse momento de ascensão, como é de se esperar, torna-se 

extremamente estratégica a otimização de custos, bem como a centralização de 
áreas, responsabilidades e funções e um grande empenho rumo à agilização 

dos processos internos e a um maior controle (capacidade de monitoramento e 
gestão) sobre as etapas. 

A estratégia adotada então partiria da implementação de uma solução de 
TI que atuasse diretamente no Business Process Management (Gerenciamento 



 

  
 

 
de Processos do Negócio). Algumas questões insurgiam então como temas 
centrais na escolha desta solução. Para que fosse escolhida, ela deveria cumprir 

com as seguintes funções: 

 
1) Agilizar/automatizar processos: guiar as etapas aos seus pontos de decisão. 

2) Integrar ferramentas de TI: permitir que as informações transitassem entre 
diferentes sistemas (Oracle e SQL), com acesso a bancos de dados e anexação 
de arquivos. 

3) Reduzir o número de usuários ERP (aprovadores): etapas passando apenas 
pelos tomadores de decisão.  

4) Emancipação no uso da ferramenta: independência do fornecedor; 
transferência de know-how para desenho de novos modelos de fluxo. 

5) Viabilizar independência geográfica: viabilidade de aprovar etapas em 
ambientes externos; solução em plataforma web. 

6) Reduzir circulação/geração de papel: documentos em versão digital; 

assinatura segura e legal; objetivos de sustentabilidade da Melitta. 

7) Centralizar processos/fluxos: fluxos desenhados e viabilizados em uma só 
plataforma; monitoramento, comunicação, gestão do conhecimento, avaliação e 

consulta. 

8) Gerar estatísticas de performance: Monitoramento detalhado, identificação 
de “gargalos”, retrabalhos, etapas improdutivas, exceções, etc. 

9) Imprimir legalidade às aprovações: As aprovações de fluxos deveriam ter 
valor legal. 

 



 

  
 

 
Outras questões tornaram-se estratégicas na realização do projeto, como 

a solução possuir valor competitivo e alcançar os objetivos supracitados em um 

prazo relativamente curto. O prazo, apesar de curto, deveria abarcar a questão 
da transferência de conhecimento acerca da utilização da ferramenta e 

inserção/absorção da cultura workflow na gestão de processos.  

 

4. Principais Inovações 
 

4.1 Negócio 
 

Os quatro fluxos iniciais implantados contemplam áreas distintas, 

trazendo benefícios para diferentes públicos. Os fornecedores, por exemplo, 
foram beneficiados com a redução a quase zero dos atrasos nos pagamentos. 

Já o público-interno pôde visualizar mais agilidade e eficiência nos assuntos que 
tangem ao setor de TI da Melitta. Dessa maneira, as mudanças foram aceitas 

com facilidade pela empresa, que rapidamente sentiu a evolução empresarial 
em consequência dos novos fluxos. 

 

4.2 Processos 

SCP: Solicitação de pagamentos 

 Criação dos Documentos 
 Hierarquia de Aprovação 

 Verificação Contábil 
 Assinatura com Certificado 

 Integração com ERP 
 Controle de Avisos / Emails, Tempos, Estatísticas, etc. 

 

Volumes:  

+ de 50.800 processos 



 

  
 

 
+ de R$ 3.6 bilhões em pagamentos 

 

 

EVM: Empenho de Verba de Marketing 

 Criação dos Documentos 
 Hierarquia de Aprovação 
 Controle de Verba Disponível 
 Verificação Contábil 
 Integração com ERP 
 Controle de Avisos / Emails, Tempos, Estatísticas, etc. 

 

Volumes:  

 + de 22.000 processos 

 + de R$ 268 milhões em pagamentos 



 

  
 

 

 

 

RMD: Retorno de Mercadorias Devolvidas 

 Criação dos Documentos; 

 Hierarquia de Aprovação; 
 Melhor Controle a Acompanhamento das Ocorrências; 

 Visualização do Processos por todos os envolvidos: 
 

 Vendas; 
 Logística; 
 Fiscal; 
 Crédito Cobrança / Contas a Pagar. 

 

 Integração com ERP; 
 Controle de Avisos / Emails, Tempos, Estatísticas, etc. 

 



 

  
 

 
Volumes:  

 + 25.000 processos 

 + de R$ 1.8 milhão em pagamentos 

 

 

SASTI: Solicitação de Acesso e Serviços de TI 

 Criação dos Documentos; 
 Hierarquia de Aprovação; 
 Melhor controle de Solicitações / Atendimento; 

 Compliance com Normas; 
 Integração com Service Desk / AD. 



 

  
 

 
Volumes:   

480 processos 

 

 

4.3 Organization & Social 

Como os benefícios dos fluxos foram rapidamente sentidos e uma vez 
que diferentes áreas foram contempladas, os colaboradores da Melitta 

aceitaram com facilidade as mudanças propostas. 

Antes da implantação dos fluxos, havia o sentimento de que algo estava 
errado, porém não sabiam dizer exatamente o que os atrapalhava. Após o 

mapeamento dos problemas e a implantação dos fluxos, a desorganização 
deixou de existir e a rotina empresarial fluiu sem barrar em gargalos. 



 

  
 

 
5. Superação de Obstáculos 
 

Não houve grandes problemas a serem corrigidos ao longo do caminho. 
Como o planejamento foi muito bem projetado e alinhado principalmente com o 
cliente, as expectativas de ambos os lados foram satisfeitas com facilidade. Em 
todos os pontos, o discurso inicial foi mantido durante a pré, durante e pós 
implantação. Isso é visualizado atualmente, quando alguns pontos de impasse 
são rapidamente resolvidos caso apareçam e em geral são impasses técnicos.  

 

6 Benefícios  
 

Os principais ganhos qualitativos foram: 
 

 Agilidade e Transparência; 

 Antecipação de Problemas (ex: Contabilização, Prazo de Pagamento, 
Impostos); 

 Execução do Processo na Sequência Adequada; 

 Facilidade de Gestão / Aprovadores; 
 Gestão / Monitoração / Otimização do Processo; 
 Maior Agilidade e Planejamento de Atividades; 
 Maior Agilidade nos Processos; 

 Maior Ganho: Gestão de Conformidade e Governança; 
 Melhor Controle de Documentos/Pagamentos; 

 Melhor Controle de Verbas por Área, Produto e Estrutura de Vendas; 
 Melhor Planejamento de Caixa; 

 Permitiu Análise das Principais, Causas, Ocorrências e Tomada de Ações; 
 Rastreabilidade Perfeita; 

 Redução de Controles Manuais / Redigitações; 
 Redução do Risco de Fraudes; 

 Redução do Tempo alocado a RMDs; 



 

  
 

 
 Redução nos Custos de Impressão. 

Em benefícios quantitativos, podemos citar: 

 
 Redução nos atrasos de pagamentos: 

 2003: 6,87% 
 2011: 0,55% 

 Queda nas despesas de juros e multas anual em + de R$ 65K 
 

 Redução de Ocorrências / Custos: 

 2010: 1250 ocorrências/mês – R$ 82K/mês 
 2011: 700 ocorrências/mês – R$ 61K/mês 
 2012: 280 ocorrências/ mês – R$ 6K/mês 

 

7 Melhores Práticas, Pontos de Aprendizagem e Armadilhas  

 
7.1 Melhores Práticas e Pontos de Aprendizagem 
 

 A aproximação da Lecom com a Melitta facilitou muito o 
relacionamento; 

 Fluxos bem definidos anteriormente facilitaram a adoção da empresa; 

 O planejamento foi bem elaborado antes do início do projeto e pode 
ser seguido á risca durante todo o processo; 

 O alinhamento inicial com o cliente foi bastante claro e fez com que 
as expectativas de ambos os lados fossem atendidas. 

 

7.2 Armadilhas 
 

 Não tivemos pontos negativos neste projeto devido ao alinhamento 
inicial com o cliente. 
 



 

  
 

 
8 Vantagens Competitivas  
 

 A aplicação proporcionou rápida absorção da cultura de processos na 
empresa; 

 Fácil navegabilidade e utilização da ferramenta; 

  Solução objetiva e flexível para atender as demandas pontuais da 
empresa e totalmente integrável ao ambiente TI Melitta;  

  Relação de parceria, tendo as equipes das duas empresas 
comprometidas com o resultado de sucesso do projeto; 

 A proximidade com o cliente: disponibilidade da equipe Lecom em 
atender o cliente sempre que solicitada; 

 Rápida automação de processos, dando agilidade aos processos da 
Melitta; 

 Parametrizações / customizações ágeis e independentes; 

 Simplicidade e rapidez na implantação;  

  Solução 100% web, eliminando a barreira geográfica entre as unidades 
da empresa e a localização de seus colaboradores; 

  Desenvolvida em Java, podendo ser utilizada em multiplataforma e 

multibancos; 

  Integração com Active Directory; 

  GED: Gestão Eletrônica de Documentos; 

  KPI: Gestão de Indicadores de Produtividade; 

  Assinatura Digital Integrada e Valor Legal; 

 Gestão e Análise de relatórios extraídos da própria ferramenta; 

 Centralização e acompanhamento das informações e procedimentos 

internos. 
 

 



 

  
 

 
9 Tecnologia 
 
 Aplicação desenvolvida em Java, utilizando as API’s: 

 Hibernate para conexão com banco de dados; 

 jQuery para criação de layouts dinâmicos; 

 FusionCharts para geração de gráficos. 
 
 
10 A Tecnologia e o Fornecedor do Serviço 
 

Lecom BPM é uma plataforma para Gerenciamento de Processos de 
Negócios (BPM), Gestão de Conteúdo Corporativo e Analítico. Ela permite o 

monitoramento de todas as etapas dos processos de negócios, identificando 
tarefas improdutivas e pontos de conflito (chamados gargalos), resultando em 

entregas e tomada de decisões mais rápidas. 

“Lecom BPM padroniza processos e reduz a burocracia – esse vilão que 
torna os processos ineficientes e impacta na produtividade da maioria das 
organizações brasileiras” diz João Cruz, CEO da Lecom. 

 

Com a Plataforma Lecom você ganha velocidade no desenvolvimento de 
solução, produtividade para o trabalhador do conhecimento e 
inteligência no monitoramento da operação. 
 


