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(INTRODUÇÃO) A administração, por tempos, enfatizou os processos produtivos fabris em 
detrimento aos processos que geram serviços e os que apoiam os próprios processos produtivos, 
também denominados Processos Empresariais. Muitos estudos vieram a comprovar, que 
atualmente, esses processos são os principais diferencuiais de competitividade entre as 
organizações. Os princípios do fenômeno da produtividade fabril podem e devem ser aplicados 
nos processos emrpesariais, evidentemente com as adptações necessárias e desde que sejam 
repetitivos. A disciplina da automação fabril como os métodos Total Quality Management – TQM, 
Eletronic Data Interchange – EDI, Just in Time – JIT e Time-Based Analysis – TBA também podem 
ser inerentes a todos os processos empresariais, a partir da automatização de seus fluxos de 
trabalho, também denominados Sistemas Workflow. (METODOLOGIA) Em todas as empresas 
ocorrem diariamente centenas de processos emrpesariais, que em sua maioria são repetitivos. É 
exatamente nesses processos empresariais repetitivos que verifica-se a aplicação dos controles 
de modo semelhante aos usados nos processos fabris, com ênfase em suas principais 
características : fluxo de trabalho, eficácia, eficiência, tempo do cliclo e custos. O estudo da 
aplicação desses conceitos dos processos produtivos fabris em processos que geram serviços e 
que apoiam os processos produtivos, também denominados de processos empresariais, é o cerne 
deste trabalho  Para a implementação inicialmente foi aplicada a modelagem preconizada por 
Petri em sua rede, aceita cientificamente para a construção de modelos de processos produtivos 
fabris, comprovando assim a aplicabilidade dos conceitos referidos e por fim os resultados obtidos 
com a modelagem de redes de Petri, foi automatizada baseado em sistemas de fluxo de trabalho, 
sistema Workflow. (RESULTADOS) 
Constatou-se que a partir da aplicação da metodologia em casos práticos, que ressaalvadas 
algumas condições, aplicando-se os conceitos da produtividade fabris em processos emrpesariais 
e implementando através de sistemas workflow obtém-se os resultados até netão inerentes as 
atividades produtivas fabris.  (CONCLUSÃO) Reconhece-se que a produtividade fabril, em 
especial por seu elevado grau de informatização, merece estudo que contemple seus príncipios 
para outras modalidades de produção. Este trabalho comprova a utilização de alguns desses 
príncipios e sugere outros estudos e aplicações. 
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