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APOIO À GESTÃO ESTRATÉGICA POR PRÁTICAS DE BPM: 
ESTUDO DE CASO EM UMA FAZENDA DE CULTIVO DE 
CAMARÃO – JAGUARUANA - CEARÁ 
 
RESUMO 
 

O grande desafio das organizações hoje em dia é produzir mais, usando cada vez menos 

e buscando sempre o menor intervalo de tempo para a execução. Foi realizado um estudo 

em uma fazenda de cultivo de camarão com o objetivo de melhorar a qualidade dos 

processos e diminuir os riscos dos mesmos. Reuniões com os proprietários, entrevistas 

com os colaboradores e observações das atividades diárias caracterizam as técnicas de 

coleta de dados. A fazenda apresentou um processo crítico, denominado de manejo do 

viveiro povoado, e pelas práticas de BPM propuseram-se melhorias.  
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INTRODUÇÃO 

Em 2013 o maior Estado brasileiro produto de camarão foi o Estado do 

Ceará, segundo a Associação de Criadores de Camarões do Ceará (ACCC) e tem toda 

sua produção consumida pelo mercado interno, principalmente pelos mercados do Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste. 

Para cada dez produtores, oito são considerados Micro ou Pequeno Produtor 

de camarão (ABCC, 2013). Isto caracteriza pequenos investidores que dispendem de todo 

o seu capital para esta atividade e que exclusivamente através desta buscarão resultados 

para seu crescimento.  

Cristiano Peixoto, Presidente da ACCC, afirma que a expectativa é 

desenvolver novas técnicas de criação com qualidade e inovação. Visto isso, este 

trabalho tem como objetivo analisar e propor melhorias estratégicas através de BPM ao 

processo de produção de camarão em uma fazenda produtora localizada no município de 

Jaguaruana (CEARÁ, BRASIL).  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 
2.1 Estratégia competitiva 
  

A palavra “estratégia” vem do latim strategía que, por sua vez deriva de dois 

termos gregos: stratus (“exército”) e agein (“liderar”). Portando o significado primitivo seria 

a arte de liderar operações. Porter (1989) descreveu estratégia como sendo ações 

ofensivas e defensivas de uma empresa para criar uma posição sustentável dentro do 

mercado. 

Para Slack e Lewis (2009), decisões estratégicas são aquelas que 

estabelecem objetivos específicos que direcionam a empresa para seu objetivo global. 

Segundo Mintzberg (2000), estratégia é a forma de pensar no futuro, 

integrada no processo decisório, com base em um procedimento formalizado e articulador 

de resultados. 

 
2.2  Estratégia competitiva por processo de negócio  

 

A Associação de Profissionais de Gerenciamento de Negócio (ABPMP, 

2013) define processo de negócio (BPM) como sendo uma abordagem de gerenciamento 

para operar o negócio com alta eficiência, agilidade, inovação e adaptabilidade para 

superar resultados. 
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Segundo a Object Management Group (OMG, 2010) afirma, BPM é um 

conjunto de técnicas para melhoria contínua e interativa dos processos de negócio de 

uma organização. 

A gestão dos processos de negócio seja por qualquer metodologia é fator de 

suma importância para qualquer organização que almeja o sucesso. Para Jeston e Nelis 

(2006), BPM é “a realização dos objetivos de uma organização através da melhoria, 

gestão e controle de processos de negócio essenciais”. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A metodologia do trabalho se deu por uma revisão literária juntamente com 

um estudo de caso exploratório e descritivo(GIL, 2009). O estudo de caso aplicou um ciclo 

BPM (mapeamento, modelagem, análise, desenho e melhoria de processos) no processo 

chamado de “Manejo do viveiro povoado”. Este processo é considerado crítico pelo alto 

valor monetário vinculado a cada viveiro e por ter responsabilidade direta ao faturamento 

da empresa.   

Reuniões com o proprietário e trabalhadores caracterizam as técnicas de 

coleta de dados através de formulários como instrumentos e criação de documentos que 

formam a base para tomada de decisões. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Apresentação da empresa estudada 

 

A fazenda está localizada em Jaguaruana/CE a aproximadamente cento e 

oitenta quilômetros da capital, Fortaleza. Por motivos profissionais, preferiu manter-se em 

anonimato. Atua no ramo da carcinicultura como pequenos produtores e teve seu início 

em janeiro de 2014. Iniciou-se com quatro viveiros e atualmente possui oito viveiros em 

operação (Figura 1). 

A empresa é constituída por dois proprietários, oito trabalhadores que 

constituem a equipe de trabalho responsável pelo manejo dos viveiros e dois vigias. 

Seus sócios projetam um crescimento de 150% para 2015 e para que isso 

ocorra estão investindo em capital intelectual para melhoria de seus processos através de 

treinamentos e cursos para seus funcionários e tecnologia. A partir disto objetiva-se tornar 

a empresa sustentável, ou seja, viável economicamente, socialmente e ambientalmente. 
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Figura 1 – Viveiros da fazenda em estudo. 
  

 
Fonte: autor. 
 
4.2 Aplicação do ciclo BPM 

  

Conforme o BPM Cbok (2013),  “Metodologias e estruturas de trabalho 

padronizadas asseguram que a modelagem, análise e transformação de processo sigam 

um caminho comumente aceito para atingir os melhores resultados”. 

 

1ª Fase: Planejamento e Estratégia – Identificação do Processo Crítico  

Processo crítico é aquele cujo seus resultados interferem significativamente 

na cadeia de valor, seja de forma positiva ou negativa. A sua execução é acompanhada 

de alto valor monetário, tem a iminência de problemas e seus resultados possuem grande 

importância no alcance dos objetivos estratégicos. 

O processo crítico identificado na fazenda foi o processo denominado 

manejo do viveiro povoado. Este processo consiste no acompanhamento do crescimento 

do camarão até o momento da despesca. 

Esta etapa consume vários insumos da cadeia de valor como controle de 

estoque, materiais, pessoas e planejamento. Em média este processo tem duração de 

100 dias e com o decorrer do tempo mais cuidado deve-se tomar com o manejo do 

viveiro. A perda de uma produção recorre em grandes prejuízos e a recorrência pode 

levar à falência da empresa. 

As dificuldades apresentadas pelo proprietário foram intervalos de tempo de 

manejo de cada viveiro muito diferentes e recorrência de problemas inesperados 

ocasionando desembolso de valores significativos para sua resolução. 



APOIO À GESTÃO ESTRATÉGICA POR PRÁTICAS DE BPM: EST UDO DE CASO EM UMA 
FAZENDA DE CULTIVO DE CAMARÃO – JAGUARUANA - CEARÁ  

ISSN 1679-723X FFBusiness – Fortaleza – V.12, – Nº 14 – Dez. 2014 – Pág. 119 

2ª Fase: Modelagem e Desenho dos Processos: Modelos  As Is  e To Be . 
 

Nesta etapa analisa-se a situação atual do processo estudado (chamado de 

processo As Is) como base para as propostas de melhoria futuras e uma nova realidade 

para o processo (chamado de processo To Be). Para Gart Capote 2011 esta metodologia 

produz uma abordagem clara e definida sobre como estruturar, conduzir e medir as 

organizações com base em seus processos. 

A Figura 2 representa a modelagem do processo atual a partir de 

observações na execução das tarefas e entrevistas com os participantes dos processos, 

sendo eles: os oito colaboradores e os dois sócios. 

 

Figura 2 – Processo de manejo do viveiro no modelo As Is .  
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Fonte: autor. 
 

A partir da Figura 2 percebeu-se que os processos de forma geral não 

possuem executores definidos, nenhumas das atividades são documentadas e não 

possuem padronização, caracterizando um sistema em que qualquer pessoa pode fazer 

qualquer coisa e tendo grande perda de informações (handoff).  

O subprocesso manejo da água (Figura 2) é formado por várias atividades 

realizadas de forma aleatória a partir de observações do dia a dia e com o surgimento da 

necessidade da mesma. Essas atividades principais constituem a análise dos parâmetros 

da água das quais podemos observar todas as atividades ideais e seus respectivos 

parâmetros na Tabela 1, porém muito poucas são realizadas pela fazenda devido à falta 

de equipamentos necessários. 
 

Tabela 1 – Parâmetros da água.  
Parâmetros  Valores ideais  

Oxigênio dissolvido (mg/L) > 0,5 
Temperatura (ºc) 25-30 

pH 7,0-8,5 
Transparência 30-40 

Salinidade (ppt) 20-25 
Coloração da água Preferencialmente marrom 
Profundidade (m) 1,0-2,0 

Alcalinidade (mg/L) 50,0-150,0 
Dióxiodo de carbono (mg/L) < 2,0 

Amônia total (mg/L) < 1,0 
Nitrito (mg/L) < 0,1 

Gás sulfídrico (mg/L) <0,001 
Fonte: BOYD (1997). 
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Após a análise e desenho do processo atual, iniciou-se a coleta de 

informação através de reuniões com os proprietários e com os funcionários, chegando à 

modelagem do processo futuro (To Be), conforme Figura 3. 

 
Figura 3 – Processo de manejo do viveiro no modelo To Be .  
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Fonte: autor.  

 

As melhorias apresentadas no modelo To Be (Figura 3) diminuem a 

iminência de problemas e estabelecem um padrão que deve ser seguido em todos os 

viveiros atuais e futuros da fazenda.  

Essas modificações podem ser explicadas: 

• Criando condições para adequada realização dos trabalhos diários: a modelagem das 

atividades surge para adequar e padronizar o processo orientando o trabalhador o que 

fazer, como fazer e quando fazer. 

• Suporte para tomada de decisão: Foram criadas novas atividades que serão 

introduzidas neste processo para suportar as atividades que nele constituem. Essas 

atividades tenderam a zero os riscos de falta de ração para os viveiros e uso 

inadequado dos insumos. 

• Responsabilidade das atividades: A criação de raias no modelo To Be (Figura 3) 

segue um fluxo de identificação de handoffs do processo. 
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3ª Fase: Implementação do Processo: Definindo as eq uipes de trabalho e realizando 

treinamento no processo. 

Após a identificação do processo crítico e a realização da sua modelagem, 

análise e desenho, as melhorias foram apresentadas aos proprietários. A partir da 

aprovação dos mesmos, será feito o repasse e o treinamento aos funcionários. 

As equipes serão definidas pelo estudo experimental da proporcionalidade entre número 

de colaboradores X viveiros. 

 

4ª Fase: Monitoramento do Processo: Definindo indic adores de desempenho. 

Foram projetados dois indicadores de desempenho para o processo de 

manejo do viveiro: 

• Qualidade da água: está relacionada com a qualidade do ambiente em que vivem os 

camarões, quanto melhor este ambiente maior é a taxa de sobrevivência. 

• Quantidade de ração consumida e sobrevivência: está relacionada ao crescimento da 

biomassa do viveiro.  

 

A medição dos indicadores se dará por meio da: 

• Coloração da água: a água marrom que indica que está rica em diatomáceas (as 

diatomáceas servem de alimento para os camarões) e a ausência de amônia 

(elemento tóxico que prejudica o ambiente dos camarões). 

• Biometria e análise das bandejas de alimentação: quando se sabe a quantidade de 

larvas povoadas, através da biometria, sabe-se o tamanho médio do camarão e assim 

estimar a quantidade de ração que deve ser consumida ao dia por cada viveiro. 

Através da análise das bandejas de alimentação observa-se se os camarões estão 

consumindo o estimado e assim faz-se o ajuste da taxa de sobrevivência. 

Por esses indicadores e medidores aumenta-se a precisão do planejamento 

de insumos de cada viveiro dando maior apoio à gestão estratégia e diminuindo a 

ocorrência de problemas inesperados.  

 
CONCLUSÕES 

A estratégia de cada organização torna-se o diferencial dela perante as 

outras e reflete seu posicionamento no mercado, assim como se relaciona ao seu 

crescimento ao longo dos anos. Uma empresa que cresce sem estratégia sofre grande 

risco de fracassar. 
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A ferramenta BPM, para apoio à gestão estratégica da fazenda, torna-se 

justificável cada atividade desempenhada e suas melhores práticas podem ser aplicadas 

ao longo da cadeia de processos para sanar determinada necessidade. Assim, a 

metodologia BPM pode ser usada para otimizar a cadeia de valor.  

O modelo To Be propõe melhorias de execução em relação às formas que 

são executadas atualmente. O desempenho do processo fornecerá planos e diretrizes 

para o planejamento de insumos, fluxos de trabalho, diminuindo as ociosidades e 

melhorando a utilização dos recursos disponíveis.  

Uma das limitações do trabalho foi o pouco conhecimento técnico das 

práticas e ferramentas que são utilizadas no cotidiano do trabalho da fazenda. 
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