
O Business Process Maturity Model (BPMM), atualmente promovido pela OMG (The Object Management Group), consiste num padrão 

para avaliar a maturidade e orientar as organizações para a melhoria dos processos. Com base no conceito de melhoria progressiva, o 

BPMM leva as organizações a evoluir de atividades inconsistentes e de baixa maturidade, para processos estruturados e organizados.

O BPMM ajuda a identificar deficiências nos processos e suas causas, bem como a implementar melhorias, através de um fluxo lógico e 

incremental. Cada etapa completada, fornece insumos para as melhorias que serão implantadas na etapa seguinte, permitindo otimizar 

recursos e aumentar a eficiência operacional.

A SoftExpert oferece a solução de software mais abrangente e avançada para o gerenciamento da conformidade, que atende as 

exigências dos mais diversos padrões regulatórios globais. O SoftExpert Excellence Suite (SE Suite) auxilia as empresas na 

transformação dos negócios de acordo com o modelo do BPMM, ao mesmo tempo em que eleva a produtividade e diminui os riscos e os 

custos operacionais.

O SE Suite permite às organizações implementar iniciativas baseadas no modelo BPMM de forma fácil, fornecendo recursos para 

modelagem, análise, melhoria e gerenciamento de desempenho dos processos. Com recursos de colaboração online, a organização e 

seus gestores têm uma maior visibilidade e podem se manter atualizados sobre os processos, mudanças e resultados. A solução integra 

usuários, equipes e diferentes unidades através de processos padronizados, promovendo a colaboração e melhorando os resultados 

do negócio.

BPMM

Visão Geral

• Processos de negócio mais estáveis e consistentes.

Maior fidelidade entre as representações baseadas em modelos e o desempenho real dos processos de negócios.

As várias maneiras diferentes de produzir entregas semelhantes são eliminadas.

Os riscos em implementações SOA são reduzidos.

A comunicação sobre o processo de negócios por toda a empresa é facilitada.

A capacidade de troca de informações entre processos é otimizada.

A segurança e a qualidade dos produtos e serviços são melhoradas.

Fornece a integração de recursos de gerenciamento de conformidade nos processos de negócios atuais para oferecer suporte à 

conformidade regulatória.
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Solução

Requisito

SE Action Plan

• Planeje ações de correção dos processos e garanta que serão executadas.

• Execute as ações em menos tempo.

• Avalie a eficácia das ações corretivas.

• Otimize o monitoramento das ações, através de gráficos, relatórios e dashboards.

Componente

Cada componente do SoftExpert Excellence Suite aborda questões fundamentais de conformidade como mostrado abaixo:

SE Analytics

• Crie gráficos, diagramas e tabelas, com “drill-down” configurável.

• Extraia dados de sistemas ERP, outras aplicações de negócio transacionais, banco de dados relacionais e arquivos.

• Configure controles de segurança para cada análise.

• Crie analises OLAP (On-line Analytical Processing).

SE Audit

• Planeje, armazene e gerencie todos os dados das auditorias de processo, através de um sistema centralizado e seguro. 

• Configure facilmente workflows automatizados para aprovação das auditorias.

• Realize uma análise completa das causas das não conformidades.

• Registre evidências, constatações e nível de conformidade em cada requisito auditado.

SE Competence

• Defina escalas de proficiência requeridas para cada função dentro de um processo.

• Avalie os colaboradores através de formulários personalizados para cada competência.

• Visualize o perfil do colaborador com gráficos da organização, matriz “9 Box” e outros.

• Gerencie continuamente o planejamento de sucessão e o desenvolvimento do colaborador.

SE Document

• Mantenha a documentação dos processos segura e centralizada.

• Automatize o encaminhamento, revisão e aprovação dos documentos, aumentando a eficiência organizacional.

• Pesquise documentos a partir de quaisquer dados como número, assunto, palavra-chave, etc.

• Garanta que apenas a última versão do documento esteja disponível, evitando o uso de documentos obsoletos.

SE Incident

• Garanta que todos os desvios de processo evidenciados, serão registrados e gerenciados.

• Corrija qualquer tipo de desvio, prevenindo problemas futuros em produtos ou processos.

• Mantenha o histórico dos eventos ocorridos, para apoiar a revisão e melhoria dos processos.

SE Performance

• Gerencie scorecards desde o nível estratégico até operacional/pessoal (cascateamento).

• Defina fórmulas de cálculo utilizando uma rica variedade de funções disponíveis.

• Receba notificações antecipadamente, quando há uma tendência de desvio no desempenho de algum processo.

• Monitore o desempenho dos processos através de portais de indicadores que podem ser compartilhados entre usuários ou 
departamentos.

SE Problem

• Realize a análise e investigação da causa raiz em qualquer etapa do processo de resolução de problemas.

• Avalie os riscos na resolução de problemas, tais como urgência, complexidade, tempo de inatividade e impacto potencial.

• Direcione as ações para outros papéis quando e onde necessário.

• Acompanhe e controle as ações corretivas e preventivas.

SE Process

• Modele, gerencie e modifique os fluxos de trabalho através de ferramenta gráfica, para melhor satisfazer as necessidades do negócio.

• Mantenha o histórico completo das revisões realizadas sobre os processos.

• Compartilhe os processos de negócio, tornando o conhecimento disponível 24x7 aos usuários.

• Otimize os processos de negócio com o auxílio de relatórios de desempenho, gráficos e dashboards.

SE Risk

• Avalie os riscos de processo considerando suas várias dimensões, utilizando critérios de impacto e probabilidade.

• Aplique a árvore de decisão para identificar pontos críticos de controle.

• Analise e monitore os riscos através de mapas de calor.

• Comunique os resultados através de relatórios e portais configuráveis, tendências e listas dos principais riscos.

SE Training

• Determine se os programas de treinamento da organização estão abordando as estratégias da organização definindo cursos por 
departamentos e por processos.

• Acompanhe com o calendário de treinamento a lista completa dos cursos atualmente previstos.

• Avalie em que nível os usuários estão como um grupo, bem como individualmente.

• Demonstre o real e significativo benefício do treinamento ministrado para a organização.
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