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Entendendo a Metodologia

A metodologia para implantação de um projeto de gerenciamento proativo de processos da Secretaria de Estado da Segurança Pública –

SSP-GO, desenvolvida pela Gerência de Planejamento Institucional da Superintendência de Gestão Integrada – SGI, objetiva orientar as

atividades de melhoria contínua dos processos, servindo de suporte para o planejamento e a definição de processos de acordo com o

Planejamento Estratégico da SSP-GO.

A Gerência de Planejamento Institucional, por competência regulamentar, deve apoiar o gerenciamento de processos, definindo e

orientando sobre princípios, práticas e padrões; propor métodos e ferramentas comuns; e, difundir a cultura do gerenciamento de

processos no âmbito da SSP-GO, fornecendo mentoria em melhores práticas, inovação e mudança de paradigmas.

Atua ainda como um repositório de processos para armazenar informação sobre como a SSP-GO opera e fornecer uma referência única

para assegurar comunicação consistente sobre o que é o processo, como deve ser aplicado, quem é o responsável por sua execução bem-

sucedida, ofertando uma compreensão clara das entradas e dos resultados esperados para cada processo gerenciado.

Por meio de um projeto de gerenciamento proativo de processos este repositório terá condições de fornecer um mapa para gerenciar e

controlar como a mudança do processo é introduzida e implementada nas áreas que compõem nossa estrutura, assegurando que os

procedimentos sejam validados e aprovados.
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Entendendo a Metodologia

A Metodologia ora exposta teve como base princípios e melhores práticas da disciplina gerencial Business Process Management (BPM)

que muda a forma tradicional como as organizações gerenciam o fluxo de trabalho e sua aplicação pode-se dar em qualquer uma das

fases, uma vez que contempla desde a suporte inicial ao desenho, construção e implementação detalhada de processos, passando pelo

monitoramento do desempenho até o suporte para melhoria contínua e transformação dos processos.

Quando implementado com sucesso, BPM se integra e transforma a

cultura da organização, moldando a forma como o negócio opera,

podendo ser aplicada a organizações de qualquer porte, com ou sem

fins lucrativos, públicas ou privadas, com o objetivo de direcionar os

recursos organizacionais.
Fonte : Adaptado de  BPM CBOK®
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Por que gerenciar processos?

Muitas organizações se deparam com riscos em virtude da não ação ou resposta imprópria a eventos. Riscos podem ser mitigados com

o monitoramento de processos seguindo requisitos de conformidade. Sem a prática de Gerenciamento de Processos, as organizações

têm dificuldades para identificar adequadamente e responder às incertezas. Organizações que se preocupam em identificar, gerenciar

e medir seus processos de negócio estão melhor preparadas para reconhecer e lidar com os desafios.

Benefícios para a Instituição:

» O acompanhamento do próprio desempenho permite respostas ágeis;

» Medições de desempenho contribuem para controle de custos, qualidade e melhoria contínua;

» Monitoramento melhora a conformidade;

» Visibilidade, entendimento e prontidão para mudança aumentam a agilidade;

» Operações de negócio são melhor compreendidas e o conhecimento é gerenciado.

Fonte : Adaptado de  BPM CBOK®
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Por que gerenciar processos?

Benefícios para as unidades administrativas:

» Otimização do desempenho ao longo do processo;

» Melhoria de planejamento e projeções;

» Superação de obstáculos para a entrega de resultados eficientes e eficazes;

» Extinção de atividades que não agregam valor ao processo;

» Capacidade de análise de impactos e pronta resposta às alternativas

necessárias em casos de incidentes e imprevistos de qualquer espécie.

Processos visíveis e mensuráveis 

ampliam a fonte de dados para o 

planejamento de cada área funcional. 

Adicionalmente, indicadores de 

desempenho tornam simples a 

comparação do desempenho em 

diferentes cenários e avaliações internas 

e externas ajudam na escolha de 

melhores práticas.

Fonte : Adaptado de BPM CBOK®
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Por que gerenciar processos?

Todos compreendem a 

importância de se ter uma 

força de trabalho motivada e 

de qualidade, entretanto 

mesmo os melhores 

profissionais não conseguem 

desenvolver seu potencial 

completo se os processos não 

forem bem compreendidos ou 

não operarem da melhor 

forma.

Benefícios para os servidores:

» Maior segurança e ciência sobre seus papéis e responsabilidades;

» Maior compreensão dos processos de trabalho como um todo;

» Definição clara dos subprocessos, atividades e tarefas;

» Contribuição para a melhoria do fluxo de trabalho;

» Redução consciente de retrabalho e eliminação de falhas durante o ciclo de

trabalho;

» Clareza de requisitos no ambiente de trabalho;

» Uso de ferramentas apropriadas de trabalho;

» Reconhecimento do propósito de seu trabalho, dando maior significado às

atividades desempenhadas.

» Maior contribuição para os resultados da área em que atua;

» Maior visibilidade e reconhecimento pelo trabalho que realiza;

» Maior motivação em contribuir para o processo de trabalho como importante

membro da equipe.

Fonte : Adaptado de BPM CBOK®
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Por que gerenciar processos?

Benefícios para os usuários dos nossos 

serviços:

» Melhoria ou transformação de processos impacta

positivamente aqueles que necessitam utilizar os nossos

serviços;

» Expectativas das partes interessadas nos resultados dos

processos são melhor atendidas, com redução de tempo e

eliminação de atividades que não agregam valor;

» Compromissos com aqueles que necessitam dos

nossos serviços podem ser melhor controlados.

Um processo deve 

ser desenhado 

para atender às 

expectativas das 

partes 

interessadas. 

A cultura de melhoria 

contínua inspira e 

alimenta a criação de 

processos inovadores 

que podem causar 

mudanças de 

paradigma e 

alavancar resultados. 

Esses fatores contribuem para maior satisfação 

daqueles que necessitam dos nossos serviços. 

Fonte : Adaptado de BPM CBOK®
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E tudo começou eliminando as falhas...

Eliminar falhas nas organizações sempre foi a grande

motivadora para avanços e melhorias nos mecanismos de

gestão, pois é por meio da identificação de falhas no decorrer

do processo que é possível melhorar a execução e os resultados

de determinado conjunto de atividade. Observe os casos a

seguir e veja que a inevitabilidade de se gerenciar processos

surgiu com a necessidade de eliminar falhas, padronizar rotinas

de trabalho, melhorar o desempenho e a qualidade de produtos

ou serviços.

Eliminando falhas em meados do século XVIII: o primeiro 

acidente de trem ocorrido nos Estados Unidos.

Após o primeiro acidente de trem ocorrido nos Estados Unidos,

em meados do século XVIII, a responsabilidade para investigar

as causas recaiu sobre o Major do Exército americano George

W. Whistler e uma das conclusões alcançadas pelo Major foi a

de que mantendo o modelo de informações existente à época, a

empresa que administrava a malha ferroviária nunca teria

condições de atuar preventivamente sobre as causas de futuros

acidentes.

O Major então propôs um modelo de organização semelhante

ao modelo hierárquico do Exército para traçar um caminho

padrão das informações, que ia do grupo gestor da empresa

(com poder de decisão) até as estações de trem. Com essa

nova estrutura, foi criada também uma rotina de emissão de

relatórios com informações de fatos que pudessem vir a influir

negativamente nas operações das rodovias.

As mudanças realizadas pelo Major George W. contribuíram

de forma considerável para a melhoria das resultados e do

desempenho da empresa, chamando a atenção de

pesquisadores de Harvard e, segundo historiadores, esse novo

modelo teria originado o que conhecemos hoje como

organograma (amplamente utilizado para definir relações

hierárquicas no interior das organizações modernas).
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E tudo começou eliminando as falhas...

Eliminando falhas após a Segunda Guerra Mundial: o 

Movimento da Qualidade japonês.

Outro caso de necessidade de eliminação de falhas que

contribuiu com avanços consideráveis dos modelos de gestão

teria se originado durante a ocupação do Japão pelos Estados

Unidos no pós-guerra.

Descontente com o fraco desempenho dos equipamentos de

transmissão de rádio utilizados para comunicação no território

recém-ocupado, o General americano MacArthur solicitou o

envio de profissionais dos Estados Unidos para o Japão para

estudos sobre a melhoria da qualidade nas indústrias japonesas,

em intercâmbio com a JUSE (Union of Japanese Scientists and

Engineers).

Desse intercâmbio, surgiu o Movimento da Qualidade japonês,

que se tornou referência mundial para todas as organizações

que buscam melhoria contínua da qualidade de seus produtos

e serviços. O movimento consagrou nomes como Deming,

Juran e Ishikawa, que contribuíram para a concepção e avanço

de diversas ferramentas adotadas até hoje pelas organizações

modernas.
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Que negócio é esse?

O termo “negócio”, utilizado na disciplina de Gerenciamento de Negócios, refere-se a

pessoas que interagem para executar um conjunto de atividades de entrega de valor para

os clientes e gerar retorno às partes interessadas.

Negócio abrange todos os tipos de organizações com ou sem fins lucrativos, públicas ou

privadas, de qualquer porte e segmento de negócio. Neste contexto, um processo de

negócio é um trabalho que entrega valor para os clientes ou apoia/gerencia outros

processos.
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público?

Agregar valor ao serviço é uma atividade que é percebida

como valor agregado para o cliente, ou seja, pessoas que

recebem o resultado do serviço que você presta terão a

percepção de uma experiência melhor do que em outras

instituições, outras áreas funcionais ou com outro servidor.

Em serviços, há agregação de valor quando ocorrem melhorias

na experiência do cliente mesmo quando não há contribuição

direta pra um serviço específico.

Por exemplo, uma saudação pessoal e atenção oferecida 

em uma recepção de hotel é um valor agregado mesmo que 

não diretamente relacionado ao serviço de fornecimento de 

apartamento ao hóspede. 
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Eu tenho cliente?

O entendimento do que é “cliente” depende do contexto de

negócio em análise. Para vários tipos de negócio, o conceito

de cliente da organização é bem conhecido. No entanto,

entender quem é o cliente nem sempre é uma tarefa fácil.

Desmistificando o mito de que dinheiro é que conecta 

clientes a uma organização

Dizer que cliente é aquele que paga não está correto. Cliente é

aquele que se beneficia do valor criado podendo pagar ou não.

Quem é o cliente de uma universidade?

Uma resposta imediata seria o aluno e dependendo da

perspectiva a afirmação estaria correta, pois agrega valor

ao aluno. Mas é possível considerar que o aluno não é

cliente e sim produto da universidade. Nesse caso, cliente

seria o mercado de trabalho que iria se beneficiar de

pessoas (ex-alunos) preparadas para preencher posições

de trabalho. Se o aluno fosse tratado como cliente, ele

poderia escolher quais disciplinas cursar, quem seriam

seus professores e quais dias iria às aulas. E isso ele não

poderia fazer, pois, se fizesse, a universidade não

conseguiria atender seu cliente, que nessa situação é o

mercado de trabalho.

Quem é o cliente de um hospital?

Uma análise direta poderia indicar o paciente, o que é

correto sob uma dada perspectiva. Porém, muitos

hospitais consideram os médicos como seus clientes, pois

são os médicos que enviam pacientes para tratamento.

Por exemplo, não são apenas os

contribuintes de impostos os clientes de um

Governo, mas sim qualquer cidadão.

Ouvintes de uma rádio são clientes dessa

rádio, mesmo não pagando qualquer

centavo para a estação. Os patrocinadores

da rádio também não são clientes dessa

rádio, mas cogeradores de valor para o

verdadeiro cliente: a audiência.
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O que é um processo?

Processo é uma palavra com origem no latim procedere, que

significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de

medidas tomadas para atingir algum objetivo. Relativamente à

sua etimologia, processo é uma palavra relacionada com

percurso, e significa "avançar" ou "caminhar para a frente".

Num contexto de gestão de processos, o conceito de processo

remete à “transformação”: um conjunto de atividades inter-

relacionadas que transformam insumos (entrada/input) em

produtos ou serviços (saída/output)

Processo 
“transformação”

Saída

Fornecedor Cliente

Entrada

Em condições ideais, o produto (saída) do processo deve

atender às necessidades do cliente. Essa situação está

diretamente relacionada à qualidade do processo e à

consequente satisfação do cliente. Então, para que o processo

tenha qualidade e o cliente fique satisfeito é essencial que suas

atividades (transformações) agreguem valor à entrada

fornecida, entregando um produto (saída) que atenda às

expectativas do cliente.

Processo 
“transformação”

Saída

Fornecedor Cliente

Entrada

Informações

Produtos

Serviços

Informações

Produtos

Serviços

Agregação 

de valor
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O que é um processo?

Exemplo:  Emissão de título eleitoral

Entrada: o cartório eleitoral recebe de 

um cidadão (fornecedor) a solicitação de 

inscrição/ cadastramento eleitoral 

(entrada).

Processamento: o cartório realiza todas 

as atividades (processamento) para 

cadastrar o eleitor e emitir seu título 

eleitoral (saída).

Saída: o título é emitido e fica disponível 

para a entrega ao cidadão solicitante 

(cliente).

Processo 
“transformação”

Saída

Fornecedor Cliente

Entrada

Solicitação de cadastro

Informações e 

documentos

Título eleitoral

Agregação 

de valor

Cadastramento e 

geração do Título
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Hierarquia dos processos

ATENÇÃO!
Integrantes de um mesmo processo 

possuem, em geral, um 

conhecimento detalhado de uma 

única parte do processo e não das 

demais, caracterizando uma visão 

compartimentada. 

Dessa forma, os limites de um 

processo podem ser confundidos 

com os limites de uma função. 

É preciso entender que o processo 

precisa ter um produto, senão é só 

uma atividade.

MACROPROCESSO

PROCESSO

SUBPROCESSO

ATIVIDADE

TAREFA

D

E

T

A

L

H

A

M

E

N

T

O

Conjunto de atividades que transformam 

insumos em resultados que representam 

agregação de valor. Ex. Avaliação de 

desempenho.

Geralmente envolve mais de uma função 

organizacional. Ex. Gestão de Pessoas.

Divisões do processo com objetivos 

específicos. Ex. Desenvolvimento de pessoal.

Conjunto de operações que ocorrem 

dentro de um processo ou subprocesso, 

destinadas a produzir um resultado 

específico. Ex. Realizar avaliação.

Nível mais detalhado das atividades. 

Trabalhos a serem executados que 

envolvam rotina e prazo determinado. Ex. 

Enviar avaliação devidamente preenchida.
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Processos ponta a ponta

Compreender que processos são atividades desempenhadas por

um determinado departamento é uma ideia equivocada.

Processos não se limitam às paredes que dividem as salas de

uma organização, mas permeiam diversos departamentos.

Chamamos isto de “ponta a ponta”. Ou seja, um processo ponta

a ponta considera a transversalidade de diversas áreas e cargos

de chefias distintas de uma estrutura organizacional; e, quanto

maior a transversalidade, maior a tendência de um processo ser

ponta a ponta.

A visão de processo "ponta a ponta" é essencial para alinhar os

vários processos com as estratégias da organização, reduzindo

as lacunas existentes entre os departamentos através da

socialização dos processos e indicadores, compartilhamento da

responsabilidade sobre o desempenho geral e engajamento das

pessoas na gestão e em ações de melhoria dos processos.

Os limites do processo ponta a ponta são determinados pela

organização de acordo com as suas estratégias e recursos e

muitas vezes podem ir além da cadeia de valor tradicional

(perspectiva inside out), expandindo para inovações de valor

(perspectiva inside out), expandindo para inovações de valor

para o negócio, para sociedade ou para o meio ambiente

(perspectiva outside in).

Organizações que têm em suas estratégias o engajamento para

temas do meio ambiente e sociedade (cada dia mais presente)

podem em um processo "ponta a ponta" selecionar apenas

fornecedores de embalagens que utilizem insumos recicláveis em

seus produtos numa ponta e que garantam uma logística

coparticipativa para o recebimento e reciclagem destas após o

consumo do produto na outra ponta (para produção de nova

embalagem); e, em contrapartida oferecer ao consumidor desconto

na compra de outro produto da marca e reduzir custos com

embalagens.

Um determinado plano de saúde pode, numa ponta, manter um

processo para campanhas de esclarecimentos, acompanhamento e

incentivos para melhorar a saúde e qualidade de vida dos seus

segurados; e, na outra ponta, ainda, oferecer um processo que

garanta parcerias com descontos em academias ou centros

esportivos para a prática regular de esportes ou recreação que ao

longo do tempo poderá reverter-se em uma base maior com

segurados mais saudáveis e portanto uma redução de custos

operacionais (consultas, exames, cirurgias e internações).

Fonte : Adaptado de BPM CBOK®
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O Gerenciamento de Processos de Negócio nos ensina que

objetivos organizacionais podem ser atingidos por meio de um

gerenciamento centrado em processos de negócio. Pode

parecer ousado, mas a decomposição e análise dessa

afirmação nos remetem à seguinte lógica:

Conexão do BPM com objetivos estratégicos

Organizações existem para entregar valor para os 

clientes por meio de seus produtos e/ou serviços.

Objetivos organizacionais devem, portanto, estar 

conectados à entrega de valor para os clientes.

Processos de negócio são os meios pelos quais produtos e 

serviços são criados e entregues para os clientes.

Gerenciamento de Processos de Negócio estabelece a

forma pela qual processos de negócio são gerenciados,

executados e transformados.

Portanto, objetivos organizacionais podem ser

atingidos por meio de um gerenciamento centrado em

processos de negócio.

A visibilidade e o entendimento dos processos de negócio são

muitas vezes facilitados pela representação gráfica das

atividades em caixas interligadas e organizadas em raias,

como no diagrama abaixo:

Vendas

Engenharia

Produção

Montagem

Expedição

Criar 

especificações

Receber pedido

Representação gráfica de atividades por raias

Produzir peças

Montar veículo

Expedir veículo
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análise, desenho, medição de desempenho e transformação

de processos. Envolve uma continuidade, um ciclo de

feedback sem fim para assegurar que os processos de negócio

estejam alinhados com a estratégia organizacional e ao foco

do cliente.

Ciclo de vida BPM típico para processos com comportamento 

previsível (pré-modelados)

Planejamento

Análise

Desenho

Implementação

Monitoramento & 
controle

Refinamento

O Gerenciamento de Processos de

Negócio – BPM implica um

comprometimento permanente e

contínuo da organização para o

gerenciamento de seus processos.

Isso inclui um conjunto de

atividades, tais como: modelagem,
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Governança de processos

À medida que as organizações amadurecem no gerenciamento

de seus processos de negócio, questões relacionadas à

integração de processos vem à tona. Por exemplo, como vários

processos devem operar juntos e como um todo pode assegurar

uma entrega efetiva de valor.

Por este motivo, organizações devem ter uma estrutura clara de

governança para fornecer direcionamento e esclarecer limites

de alçada de decisão. Muitas vezes, deficiências na estrutura de

governança são a raiz da resistência às iniciativas de

gerenciamento de processos. Porém, organizações modernas

requerem que os mecanismos pelos quais as decisões são

tomadas e os recursos alocados também estejam alinhados com

o processo de negócio de ponta a ponta.

Inerente ao conceito de gerenciamento de processos está o

conceito de governança. Governança aplicada aos processos de

negócio implica em uma tomada de decisão estruturada sobre

como os processos funcionam em relação à entrega de valor

para

para o cliente, além de controlar e implementar mudanças de

modo que os processos trabalhem para entregar valor para o

cliente.

A governança de processos cria regras e padrões sobre como os

gestores de áreas funcionais interagem com donos ou gerentes

de processos, quem possui autoridade sobre eles e pode ou não

os obrigar a fazer algo. Uma vez que os padrões de governança

estejam definidos, a governança do gerenciamento de processos

se tornará parte da estrutura da governança da organização.

Governança de processos
integração

direcionamento

entrega de valor

mudanças

padrões

autoridade
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1.1. Como o processo funciona?

A modelagem de processos requer um importante conjunto de

habilidades e técnicas para permitir compreender, comunicar e

gerenciar componentes de processos de negócio. Para uma

organização ciente do alto valor de seus processos de negócio, a

modelagem de processos é uma atividade fundamental para o

gerenciamento da organização.

O propósito da modelagem é criar uma representação do

processo de maneira completa e precisa sobre seu

funcionamento. Processos de negócio podem ser expressos por

meio de uma modelagem em vários níveis de detalhe, desde

uma visão contextual abstrata até uma visão detalhada.

Por esse motivo, o nível de detalhamento e o tipo específico de

modelo têm como base o que é esperado da iniciativa de

modelagem. Um diagrama simples pode ser suficiente em

alguns casos, enquanto um modelo completo e detalhado pode

ser necessário em outros.

1. MODELAGEM DE PROCESSOS

1.2. Vantagens da modelagem de processos:

» Visão global do processo: os integrantes de cada atividade passam

a visualizar-se como componentes do processo e não como parte de

uma atividade isolada. É possível também observar claramente

como cada um atua, influenciado ou sendo influenciado pelas

atividades antecedentes ou subsequentes;

» Visualização de oportunidades de aperfeiçoamento no processo,

com clareza;

» Definição exata de quem são os envolvidos nas atividades do

processo, identificando muitas vezes frentes de serviço

negligenciadas em análises anteriores;

» Definição clara das partes do processo, permitindo explicá-lo com

facilidade para pessoas que não tomam parte dele.

1.3. Problemas frequentes:

» Comunicação: o conhecimento, ou seja, o processo de trabalho

externalizado tem de ser plenamente compreendido pelas partes

interessadas.

» Objetivo: a falta de um objetivo claro no momento da modelagem

leva a modelos sem conexão com a realidade, assim como, com

prioridades e necessidades.
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1. MODELAGEM DE PROCESSOS

» Finalidade: a modelagem de processos não é um fim em si

mesmo, mas um meio para se alcançar um objetivo,

geralmente, a melhoria do processo de trabalho.

» Equipe: o modelo elaborado deve ser validado também por

aqueles que vão utilizá-lo e não somente pelos que forneceram

informações sobre ele.

1.4. Modelo de processos:

Um modelo de processos inclui ícones que representam

atividades, eventos, decisões, condições e outros elementos do

processo e pode conter ilustrações e informações sobre:

- Os ícones (representando elementos do processo);

- Os relacionamentos entre os ícones;

- Os relacionamentos dos ícones com o ambiente;

- Como os ícones se comportam ou o que executa.

1.5. Diagrama, mapa ou modelo de processos:

Os termos diagrama de processo, mapa de processo e modelo

de processos são muitas vezes utilizados como sinônimos,

contudo diagrama, mapa e modelos possuem diferentes

propósitos e aplicações.

Diagrama: 

retrata os 
principais 

elementos do fluxo 
do processo.

Mapa: 

fornece uma visão 
abrangente dos 
relacionamentos 

dos principais 
componentes do 

processo.

Modelo: 
representa o 

desempenho do 
processo 

modelado e dados 
acerca dos fatores 

que afetam.

Mapa: fornece uma visão abrangente dos principais

componentes do processo e apresenta maior precisão que um

diagrama. Tenderá a agregar maior detalhe acerca do processo

e de alguns dos relacionamentos mais importantes com outros

elementos, como atores, eventos e resultados.

Modelo: implica a representação de um determinado estágio do

negócio (atual ou futuro) e dos respectivos recursos envolvidos,

tais como pessoas, informação, instalações, automação,

finanças e insumos. Como é utilizado para representar com

mais precisão o funcionamento daquilo que está sendo

modelado, requer mais dados acerca do processo e dos fatores

que afetam seu comportamento.
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1. MODELAGEM DE PROCESSOS

Alguns dos componentes de processo e informações que modelos

de processos podem capturar são:

- Entradas / saídas;

- Padrões de chegada / distribuição;

- Eventos / resultados;

- Custos (diretos e indiretos);

- Valor agregado;

- Regras de entrada;

- Papéis / organizações;

- Regras de saída;

- Dados / informação;

- Regras de decisão;

- Tempo de trabalho / manuseio;

- Tempo de espera;

- Número de pessoas disponíveis para desempenhar tarefas.

1.6. Notações de modelagem:

Notação de modelagem é um conjunto padronizado de símbolos e

regras usado para descrever algo. Assim como a notação musical

inclui símbolos universalmente reconhecidos por notas e claves,

...

uma notação de modelagem de processos inclui ícones (figuras) 

e conectores que ajudam a mostrar o relacionamento entre 

diversos componentes do processo de negócio. 

Existem diversos padrões de notação de modelagem e realizar a 

melhor escolha dentre as opções disponíveis pode não ser uma 

tarefa simples. No entanto, selecionar uma abordagem que siga 

normas e convenções já bem conhecidas facilita a comunicação 

entre as pessoas e traz consistência para o significado do 

modelo de processo resultante (modelado).

1.6.1. Business Process Model and Notation (BPMN):

Padrão criado pela Business Process Management Iniciative

(BPMI), incorporado ao Object Management Group (OMG),

grupo que estabelece padrões para sistemas de informação.

Essa notação apresenta um conjunto robusto de símbolos para

modelagem de diferentes aspectos de processos de negócio. No

BPMN, raias dividem um modelo em várias linhas paralelas.

Cada uma dessas raias é definida como um papel

desempenhado por um ator na realização do trabalho.
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1. MODELAGEM DE PROCESSOS

Características:

- Ícones organizados em conjuntos descritivos e analíticos para

atender a diferentes necessidades de utilização;

- Permite indicação de eventos de início, intermediário e fim; fluxo

de atividades e mensagens; comunicação intranegócio e

colaboração internegócio.

Quando usar:

- Para apresentar um modelo de processos para público-alvo

diferentes;

- Quando se deseja modelar as diversas situações de um processo.

Representação de um fluxo em BPMN

Fluxo em baixo nível com BPMN

Fluxo em alto nível com BPMN
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1. MODELAGEM DE PROCESSOS

1.6.2. Fluxograma

Aprovado como um padrão ANSI (American National

Standards Institute) é um tipo de notação de modelagem de

processos que inclui ícones (figuras) e conectores que ajudam a

mostrar o relacionamento entre diversos componentes de

processos de negócio, facilitando o entendimento rápido do

fluxo de um processo. Fluxogramas são baseados em um

conjunto simples de símbolos para operações, decisões e outros

elementos de processo.

Características:

- Usado com ou sem raias;

- Muitas variações para diferentes propósitos;

- Conjunto central simples de símbolos.

Quando usar:

- Para capturar rapidamente um fluxo de processo para

compartilhar, onde os detalhes não exigem documentação;

- Para começar um projeto de modelagem onde não haja

financiamento disponível para ferramentas com recursos mais

completos.

Exemplos de Fluxograma:
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Características:

- As raias representam executores ou cominações de

executores;

- Também podem indicar papéis, organizações ou sistemas.

Quando usar:

- Para distinguir claramente em que ponto a responsabilidade

pela execução é transferida;

- Para aumentar o entendimento entre as partes interessadas no

processo.

Fluxo com raias:

1.6.3. Raias de piscina (swimlanes)

Raias de piscina não representam uma notação específica, mas

uma construção útil para outras notações, sendo incorporadas no

BPMN ou no fluxograma como meio para definir o executor

responsável pela realização de uma ou mais atividades. As raias

dividem uma página ou tela em múltiplas linhas paralelas, e, são

geralmente representadas por longos retângulos verticais /

horizontais ou por linhas simples / barras. Cada raia equivale a

uma função específica ou a uma parte interessada na execução do

trabalho. O trabalho evolui de atividade para atividade seguindo

o caminho do fluxo do processo. O cruzamento de uma raia para

outra representa um handoff do processo. .........
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1. MODELAGEM DE PROCESSOS

Supplier Input Process Output Customer

Setor de Coleta

Setor de Triagem

Material  coletado na rua e doações 

Mão de obra

Triagem Material separado Setor de pesagem

Setor de triagem 

Setor de pesagem

Material separado

Mão de obra 

Balança

Pesagem Material pesado Setor de prensagem e enfardamento

Setor de pesagem 

Setor de prensagem

Material pesado

Mão de obra

Prensa

Prensamento e 

enfardamento

Material enfardado Setor de expedição

Setor de prensagem 

e enfardamento 

Setor de expedição

Material enfardado

Mão de obra

Caminhão

Expedição Material enfardado no 

caminhão

Cliente final

Exemplo de tabela SIPOC:

1.6.4. SIPOC - sigla para Supplier (fornecedor), Input (entrada),

Process (processo), Output (saída) e Customer (cliente).

É um estilo de documentação de processos e pode ser aplicado

por meio do preenchimento de uma tabela. O modelo é aplicado

com mais frequência em situações em que é necessário obter um

consenso sobre quais aspectos devem ser estudados.

Características:

- Arranjo simplificado em uma tabela;

- Utiliza apenas textos para preenchimento das colunas.

Quando usar:

- Em iniciativas de melhoria de processos;

- Para obtenção de um consenso inicial sobre o escopo do

projeto de modelagem de processos;

- Quando é preciso analisar o volume de entradas no processo e

os produtos que ele entrega, permitindo identificar gargalos e

valor agregado ao próximo processo.
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2. ANÁLISE DE PROCESSOS

A análise de processos é muito mais do que produzir modelos. No

nível conceitual, é uma poderosa técnica visual para identificar

desconexões na organização. Pode ser usada também em um nível

estratégico, para tomada de decisões sobre prioridades e no nível

tático é útil para fundamentar futuros esforços de aumento de

produtividade, padronização da execução de trabalho e criação de

uma rotina de trabalho mais eficiente.

A análise de processos é essencial para avaliar como os processos

de negócio estão operando. O principal benefício de analisar o

estado atual (“AS-IS”) é o entendimento comum de como o trabalho

é feito, podendo resultar na transformação de processos para melhor

atender os objetivos do negócio. A criação de uma compreensão

completa do negócio pode ter um benefício imediato pela

padronização de regras e partes dos fluxos de trabalho.

Pode também ajudar a gerência a tomar decisões de negócio;

compreender metas, objetivos e o porquê do processo existir; avaliar

a utilização dos recursos disponíveis; estabelecer métricas de

desempenho que podem ser usadas para monitorar o

processo;...luxos de trabalho.

processo; identificar oportunidades para aumentar a eficiência e

eficácia; e, os problemas e onde eles se iniciam.

Não há um único modo correto para analisar processos, pois a

ferramenta a ser utilizada dependerá da natureza do processo e

da informação disponível quando a análise é iniciada, mas

técnicas como Benchmarking, Análise SWOT ou até mesmo a

análise baseada na sequência de passos “Plan – Do – Check –

Act” do ciclo PDCA são as mais utilizadas.

2.1. Definição da equipe de análise:

Para analisar processos, a organização precisará contar com uma

equipe capacitada e conhecedora do processo. Diferentes

pessoas analisarão atividades, regras e problemas, visando a

melhoria do processo. O primeiro passo é estabelecer e atribuir

papéis.

O indivíduo ou grupo responsável, em última instância, pelo

desempenho do processo, deve escolher cuidadosamente aquele

que irá gerenciar a equipe. Será responsabilidade desse gerente

....
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2. ANÁLISE DE PROCESSOS

assegurar a conclusão bem-sucedida da análise, incluindo uma

representação abrangente e precisa do estado do processo.

Na tabela abaixo, são descritas responsabilidades de alguns

papéis dentro da equipe de análise:

Papel Responsabilidade

Gerente do 

projeto de análise

Decide com as partes interessadas a profundidade e o

escopo da análise e como o processo será analisado;

Gerencia o projeto de análise e facilita o avanço dos

trabalhos;

Ajuda o grupo na aplicação das técnicas analíticas

escolhidas.

Analista de

processos

Coleta informações, elabora modelos e realiza análise;

Providencia documentação e reportes para partes

interessadas.

Especialista Provê insights nos processos de negócio;

Provê insights na infraestrutura técnica e de negócio que

provê suporte ao processo.

Responsabilidades de alguns papéis:

A análise de processos pode ser realizada por um único indivíduo,

mas isso poderá resultar em uma análise enviesada da realidade.

A melhor prática é aquela em que a análise é feita por uma

equipe, que oferecerá uma variedade de experiências e pontos

......

de vista do processo “AS-IS” que resultará em uma melhor

compreensão do processo e da organização, com benefício

adicional de estabelecer uma ampla propriedade e melhor

aceitação para futuras mudanças. Essa equipe deve incluir

aqueles que estejam comprometidos com os melhores resultados

possíveis do processo e com autoridade para tomar decisões

sobre mudanças necessárias.

Também é importante se certificar que tempo suficiente foi

alocado aos membros da equipe para que contribuam

adequadamente com o trabalho. Como em qualquer iniciativa,

projetos de análise de processos muitas vezes falham devido à

falta de tempo e prioridade.

Equilibrar o inventário dos processos envolvidos e assegurar que

a equipe de análise terá o compromisso de tempo adequado das

áreas funcionais são responsabilidades do gerente do projeto de

análise de processos.
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2.2. Obtendo informações sobre o processo

O próximo passo para análise é reunir o máximo de informações

relevantes sobre o processo e ambiente de negócio. Os tipos de

informação obtidos dependem do negócio e do processo em

análise, e podem incluir:

- Informações estratégicas sobre a organização, tais como

planejamento estratégico de longo prazo, ameaças e

oportunidades;

- Desempenho da organização em comparação a seus pares ou

competidores (benchmarking);

- Justificativa para análise de processos e quem solicitou;

- Pessoas que deveriam estar envolvidas na análise.

Adicionalmente, deve-se buscar uma compreensão geral da razão

para que o processo exista dentro do ambiente de negócio,

respondendo a perguntas como:

- Por que foi criado?

- Onde o processo se encaixa na cadeia de valor da organização?

- O processo está apoiando objetivos estratégicos da organização?

- Provê valor para a organização?

- O que o processo está tentando realizar?

- Quão bem funciona no ambiente atual de negócios e quão bem

poderia se adaptar a um ambiente de mudanças?

- Quais são os riscos para o processo (ambiente externo e

interno)? O processo pode se adaptar para sobreviver a esses

riscos?

- Quais são os sistemas necessários para apoiar ou habilitar o

processo e quão sustentáveis são esses sistemas?

2.2.1. Métodos de levantamento de informações:

As informações podem ser levantadas aplicando-se métodos

como: pesquisa, entrevista, workshop estruturado, observação

direta, fazer em vez de observar e simulação de atividades.

Pesquisa

Podemos começar por pesquisar qualquer documentação sobre o

processo existente, incluindo documentação escrita quando o

processo foi criado, transações ou registros de auditoria e

diagramas de processo.
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Caso essas informações não estejam disponíveis ou a

documentação esteja desatualizada, a equipe de análise pode

solicitar descrições escritas do processo às partes interessadas e

aos atores do processo.

Entrevista

Podemos entrevistar aqueles que participam das atividades ou,

de alguma forma, estão associados ao processo. Os

entrevistados podem ser os donos de processos, clientes, partes

interessadas (fornecedores e parceiros de negócio), quem

trabalha no processo e quem fornece entradas ou recebe saídas

do processo. Essas entrevistas podem ser presenciais ou

conduzidas por telefone, conferência web ou e-mail.

Geralmente, o formato presencial é o mais produtivo, pois

permite maior diálogo e discussão sobre o que realmente está

ocorrendo ou ocorreu.

Workshop estruturado

O workshop estruturado é uma reunião focada e facilitada, na

qual especialistas no assunto e partes interessadas criam

.............

modelos de forma interativa, dando ideias, sugestões, novas

definições e produzindo desenhos de como deve ser o

processo.

Observação direta

A observação direta é uma boa maneira de documentar

detalhes do processo atual. Pode revelar atividades e tarefas

que, de outra forma, poderiam não ser reconhecidas e pode ser

eficaz na identificação de variações e desvios que ocorrem no

dia a dia do trabalho. No entanto, por ser limitada ao tamanho

da amostra, a observação direta pode não capturar a gama de

variações entre os diversos executores e locais.

A observação direta também implica o risco de os executores

fazerem aquilo que acham que o observador quer ver e não o

que normalmente fazem. O executor do processo selecionado

para a análise deve representar o nível de desempenho típico

para executores daquele processo, não devendo ser o de nível

mais alto de desempenho do grupo.
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Deve-se assegurar, também, que o trabalho observado

represente a rotina natural do serviço em vez de uma amostra

artificialmente selecionada e uma forma de o observador

comprovar isto é comparar os resultados obtidos durante a

observação com resultados anteriores do processo (por

exemplo, produtividade).

Depois que o observador sente que compreendeu o básico do

que o executor está fazendo, pode ser útil perguntar sobre ações

que não foram bem compreendidas:

- O executor entende como as tarefas que executa impactam o

resultado final de todo o processo e o cliente do processo?

- O executor sabe o que acontece em todo o processo ou está

simplesmente trabalhando em tarefas conhecidas de seu papel

específico?

- Quais critérios utiliza para saber, ao final de cada ciclo, se o

desempenho é satisfatório?que não foram bem

Fazer em vez de observar

Aprender o que é feito, mais do que mera observação, permite

níveis mais profundos de compreensão da tarefa realizada.

Quando for viável e útil, o executor deve ensinar o trabalho ao

observador, o que pode fornecer detalhes adicionais sobre o

processo.

Ensinar faz com que o executor reflita sobre aspectos do processo

que podem ocorrer inconscientemente. Ao executar o processo, o

observador no papel de executor tem uma apreciação maior dos

aspectos físicos da tarefa e pode avaliar melhor os detalhes da

operação.

Simulação de atividades

A simulação de atividades pode ser realizada de várias formas.

Uma forma seria durante a entrevista, um membro da equipe de

análise percorrer cuidadosamente cada atividade observando suas

entradas, saídas e regras de negócio que regem seu

comportamento. Em um workshop, as partes interessadas no

processo se encontram e conversam ao longo da execução.
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Na sequência, cada pessoa que representa uma etapa do

processo discute em detalhes o que é feito, como as ações são

regidas, que passos são realizados e quanto tempo irá durar. É

vantajoso ter um modelo do processo disponível em um formato

que todos possam ver, de maneira que aqueles que não estão

diretamente envolvidos na atividade possam acompanhar o

processo pelo modelo e notar eventuais desvios.

2.2.2. Desempenho de Processo

Problemas de desempenho podem ser definidos como lacunas

entre como o processo está sendo executado e como deveria

executar para conectar as estratégias organizacionais ao foco do

cliente. Uma análise metódica pode ajudar a compreender a

natureza dessas lacunas, por que existem e como a situação pode

ser corrigida.

As principais questões a serem respondidas podem incluir:

- Existem lacunas entre como o processo está sendo executado e

como deveria ser executado?

- O processo está alcançando seus objetivos de desempenho?

- Qual é o nível de serviço aceito para o processo?

- Os tempos de resposta estão de acordo com as metas?

- Como podemos saber se o processo tem melhorado?

- Como o monitoramento de processos é gerenciado?

- Existem métricas ou indicadores de desempenho revistos

continuamente para que o processo seja monitorado?

- Como os desvios são tratados?

2.2.3. Handoffs

Qualquer ponto em um processo onde o trabalho ou a informação

passa de uma função para outra é um handoff nesse processo.

Handoffs podem resultar em desconexões de processos e devem

ser analisados com cuidado. Quanto menor for o número de

handoffs, menor será sua vulnerabilidade a desconexões.

As questões a seguir podem orientar essa discussão:

- Quais handoffs são mais prováveis de atrasar o processo?

- Existem gargalos de informação ou serviços como resultado de

handoffs?

- Os handoffs podem ser eliminados?
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- As regras de negócio estão alinhadas com os objetivos da

organização?

- As regras existentes são cumpridas?

- As regras existentes cobrem de forma abrangente cenários e

direcionadores de decisão encontrados na execução do processo?

- Existem lacunas, ambiguidades ou contradições nas regras do

processo?

- Processos dependentes ou inter-relacionados são governados

por regras consistentes? Ou contraditórias?

- As regras de negócio causam obstáculos ao exigir aprovações

desnecessárias, passos ou restrições que deveriam ser eliminadas?

- Qual seria o resultado de se eliminar certas regras de negócio?

- Quais regras de negócio estão faltando para garantir a

conformidade legal?

- Que processo está em vigor para gerenciar a mudança de

regras de negócio?

Handoff: Transferência de controle

2.2.4. Regras de negócio

Regras de negócio impõem restrições e direcionam decisões

que impactam a natureza e o desempenho do processo.

Frequentemente, regras de negócio são criadas sem suficiente

compreensão dos cenários que a organização pode encontrar ou

se tornam desconectadas devido a mudanças não gerenciadas.

Ao analisar regras de negócio do processo, devemos considerar:

- Por que e quando as regras de negócio foram criadas e como 

foram definidas?

- Que meios existem para gerenciar sequenciamento, tempo e

dependências em handoffs?

Fonte: BPM CBOK®
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- Quais são os fatores que contribuem para o gargalo (pessoas,

sistemas, infraestrutura, fatores organizacionais)?

- O gargalo ocorre em torno de handoffs?

- O gargalo é resultado de uma restrição interna ou externa?

Qual é a natureza da restrição? Disponibilidade de recursos?

Regras? Dependências de processos?

2.2.7. Envolvimento humano:

Processos envolvem atividades automatizadas e/ou manuais

realizadas por pessoas. Atividades automatizadas geralmente

são executadas de forma consistente, mas quando não são, é

possível encontrar e corrigir a situação que está causando o

problema. Atividades realizadas por pessoas são mais

complexas, pois envolvem conhecimento, julgamento e

habilidades que não podem ser automatizados.

Pessoas nem sempre fazem a mesma tarefa da mesma forma e,

muitas vezes, compensam eventuais deficiências do processo

executando individualmente ações que não estão documentadas

ou facilmente visíveis.

2.2.5. Capacidade:

A análise de capacidade testa os limites inferior e superior que

determinam se fatores de execução do processo podem diminuir

ou aumentar em escala para atender a demanda.

Ao analisar a capacidade de um processo devemos considerar:

- O processo pode aumentar sua capacidade? Se os volumes

aumentam, em que ponto o processo entra em colapso?

- Quão bem funciona um processo em baixa capacidade de

operação?

- Quais as consequências do processo quando ocioso?

- O que acontece ao processo quando insumos chegam atrasados

ou estão indisponíveis?

- Quando o processo acelera ou desacelera, o que acontece aos

processos na sequência?

2.2.6. Gargalos

Gargalo é uma restrição de capacidade que cria uma fila. As

seguintes perguntas podem ajudar a compreender a natureza de

gargalos:
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2.2.8. Controle de processos:

Controles de processos são colocados em prática para assegurar

aderência a obrigações ou restrições legais, regulatórias ou

financeiras. Controles de processos são diferentes de processos

de controles, em que o primeiro define o controle enquanto esse

último define os passos para conseguir esse controle. Por

exemplo, o requisito para obter uma assinatura é um controle de

processo, enquanto o passo que deve ser realizado para obter a

assinatura é um processo de controle.

As seguintes perguntas podem ajudar na compreensão de quais

controles de processo devem ser colocados em prática:

- Existem controles legais ou riscos regulatórios que devem ser

considerados em relação ao processo?

- Quais são os impactos ambientais do processo e quais desses

impactos precisam ser controlados?

- Quem são as agências reguladoras que regulam o processo e

quais precisam ser informadas sobre a mudança de processo?

Neste contexto, as seguintes perguntas podem ajudar a orientar

a discussão sobre o envolvimento humano:

- Quanta variabilidade é introduzida pelo executor do processo?

- Qual é a complexidade da tarefa? Quais são as habilidades

necessárias?

- Como os executores são treinados para a tarefa?

- Como os executores sabem quando a tarefa é bem realizada?

- Quais os mecanismos de feedback são usados para orientar o

executor? O que o executor faz com esse feedback? O que o

executor pode mudar com esse conhecimento?

- O executor sabe onde a tarefa se encaixa no processo e quais

resultados das ações são levados adiante no fluxo de trabalho?

O executor sabe o que acontece antes da tarefa?

- Quanto conhecimento está disponível para o executor realizar

essa tarefa? É suficiente?

- As pessoas precisam recorrer a esforços “heroicos” ou

intervenções para finalizar o trabalho?

- Existem pessoas com papéis semelhantes realizando trabalhos

diferentes ou realizando o mesmo trabalho de forma diferente?
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- Que papéis e responsabilidades já existem para controlar e

supervisionar os controles de processo?

- As estruturas de controle de processos e os procedimentos são

bem documentados e compreendidos? Existem treinamentos e

suporte de certificação para assegurar a compreensão e execução?

2.3. Analisando o processo

Questione tudo! Nada pode ser deixado de fora!

Após a coleta de informações e a modelagem dos processos “AS-

IS”, estando os fluxos de trabalho em andamento, é possível

realizar a atividade de análise. À medida que as informações são

revisadas surgem oportunidades de melhoria. Essa é a base para

mudanças que serão recomendadas para a etapa de desenho e

geralmente se enquadram em duas categorias:

- Melhorias imediatas, rápidas e de baixo custo;

- Melhorias mais invasivas, de longa duração e custo mais alto.

Durante a análise, considere duas questões-chave:

1ª) Como o trabalho pode ser feito com mais eficiência?

2ª) Como a operação pode ser feita com mais flexibilidade,

estando preparada para mudar rapidamente?

Juntas, essas duas questões darão suporte à implementação de

otimização sustentada por melhoria contínua.

Os problemas também devem ser claramente identificados,

definidos e conectados às funções de negócio que afetam. Uma

“Matriz de problemas” pode ser criada para mostrar os

resultados da análise. Em adição aos problemas, oportunidades

de melhoria de negócios identificadas podem ser anotadas junto

com o impacto provável de sua implementação.

Esse relacionamento pode ser mostrado em uma “Matriz de

Oportunidades” com as oportunidades em um eixo e a área

funcional ou grupo que será afetado em outro eixo.

Problema x 

Área

Área 1 Área i

Problema 1

Problema 2

Problema i

Oportunidade 

x Área

Área 1 Área i

Oportunidade 1

Oportunidade 2

Oportunidade i

Fonte: BPM CBOK®
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Reconhecendo esses padrões é possível encontrar duplicidade e

combinando esses padrões em um processo único é possível

obter economia e evitar retrabalho. Um exemplo seria combinar

o processo de faturamento de duas funções separadas em um

único processo. Uma análise de padrão poderá sugerir, como

resultado, a criação de um centro de serviços compartilhados.

- Análise de causa-raiz:

Técnica usada para descobrir o que realmente causou um

determinado resultado e prevenir que ocorra novamente. A

análise para encontrar a causa-raiz inclui a coleta de dados,

investigação e diagramação da relação de causa e efeito para

eliminar possibilidades.

- Análise de riscos:

A análise de riscos examina a eficácia de pontos de controle do

processo, considerando o que aconteceria ao processo se

determinados cenários ocorressem. Os riscos podem ser

mapeados em uma matriz que considere a probabilidade de

ocorrência e seu impacto na organização.

2.3.1. Técnicas de análise

As técnicas analíticas a seguir são geralmente utilizadas para

extrair informações acerca de um processo. A equipe de análise

deve empregar as técnicas que melhor explicarão o tipo de dado

desejado para o processo analisado.

- Análise de tempo de ciclo:

Também conhecida como Análise de duração, a análise de tempo

de ciclo observa o tempo que cada atividade toma dentro do

processo com o objetivo de reduzir o tempo. O tempo de cada

atividade é medido a partir da entrada inicial da atividade até o

momento em que a saída desejada da atividade é criada. O tempo

total para concluir todas as atividades é o tempo que o processo

leva para ser concluído.

- Análise de padrão:

A análise de padrão busca padrões dentro de processos que podem

ser racionalizados em um simples subprocesso para ganho de

eficiência. Pela análise de padrão pode-se identificar que o mesmo

conjunto de atividades ocorre em um ou mais pontos do processo.
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Os riscos de alta probabilidade de ocorrência e alto impacto

deveriam receber priorização para análise.

- Análise de layout de local de trabalho:

Uma análise de layout de local de trabalho é, em grande parte,

uma análise física do fluxo de trabalho, movimento de materiais

e recursos à medida que o trabalho vai sendo concluído nas

estações de trabalho. Esse tipo de análise pode identificar

gargalos relacionados a movimentos desnecessários de material,

desconexões e esforços redundantes à medida que itens de

trabalho são transferidos de uma localização física para outra, de

uma estação de trabalho para outra ou de um indivíduo para o

outro.

- Análise de alocação de recursos:

Essa análise é centrada na mobilização dos recursos necessários

para completar o processo e toma em perspectiva as

capacidades dos recursos para satisfazer as necessidades de um

processo a partir das seguintes perspectivas:

Capacidade do recurso: considera o que o recurso

é capaz de realizar e questiona se sua capacidade é suficiente

para desempenhar a atividade adequadamente.

Quantidade de recursos: examina as restrições de

recursos. Por exemplo, para uma peça de equipamento, a

análise examina as especificações para assegurar que ela está

sendo usada dentro da tolerância definida pelo fabricante. Para

recursos humanos, a análise examina se os recursos estão

engajados, se dominam os elementos-chave do trabalho, se

estão subutilizados ou com sobrecarga.

A análise de alocação de recursos pode revelar que não é o

processo que está ineficiente, mas a forma como os recursos

estão sendo utilizados.
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- Análise de motivação e recompensa:

Um componente analítico comumente ignorado é a análise de

motivação e recompensa dos executores do processo. O sistema

pode incluir qualquer tipo de motivação e recompensa, tais

como uma estrutura de trabalho com oportunidades para

desenvolver habilidades e competências, gratificações

pecuniárias e satisfação emocional. Entender essas motivações e

recompensas durante a análise pode ajudar a descobrir

desconexões e gargalos invisíveis no processo.

- Análise de qualidade:

A análise de qualidade pode ser realizada tanto a partir das

perspectivas do cliente (de fora pra dentro), focando na forma

como o processo atende as necessidades dos clientes, quanto a

partir da perspectiva da organização (de dentro pra fora),

focando em como o processo é executado internamente e na

capacidade das pessoas em executar o processo conforme

definido e sem erros.

- Análise do valor:

A análise do valor identifica quais as atividades agregam valor e

quais são desnecessárias e contribuem para aumentar o tempo, os

custos, os erros e a insatisfação do cliente. A análise do valor

classifica cada atividade do processo em três tipos básicos: 1º)

Adiciona valor ao cliente: produz valor e contribui para a

satisfação do cliente; 2º) Adiciona valor ao negócio: contribui para

garantir o cumprimento de políticas ou regulamentações; 3º) Não

adiciona valor: atividade que não adiciona valor ao cliente e nem

ao negócio e deve ser eliminada.

- Análise de conformidade legal:

A análise de conformidade legal se baseia no levantamento e

análise dos requisitos legais, elaboração da cadeia normativa,

implementação do cumprimento de requisitos legais e

monitoramento e controle dos requisitos legais. A compreensão da

legislação aplicável ao processo de negócio é essencial para

identificação de necessidades de gerenciamento dos requisitos

legais e seu desdobramento em regras de negócio que governam

atividades do processo.
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- Regras documentadas e não documentadas que controlam o

trabalho;

- Problemas e seus impactos em um ou mais subprocessos,

atividades ou tarefas;

- Riscos e seus impactos nos processos;

- Oportunidades de melhoria e benefícios esperados.

A documentação deve considerar claramente um entendimento

do estado atual (“AS-IS”) e incluir informações relevantes de

diagnósticos para subsidiar as mudanças nos processos.

2.4. Documentação da análise

A documentação da análise é útil para vários propósitos. Serve

como um acordo formal entre os que contribuíram para a

precisão da análise e embase a apresentação de resultados da

análise para as partes interessadas.

Essa documentação pode incluir qualquer um dos seguintes

itens, conforme apropriado ao processo analisado:

- Visão geral do ambiente de negócio atual;

- Propósito do processo (por que ele existe?);

- Fluxo de trabalho dentro da área funcional mostrando as

atividades que são executadas (podendo ser subdivido em

modelos de níveis mais baixos para exibir as tarefas que são

executadas dentro das atividades);

- Requisitos de medição de desempenho;

- Lacunas do desempenho do processo;

- Redundâncias no processo que poderiam ser eliminadas e

economias esperadas;
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No contexto de BPM, um processo de negócio pode cruzar

fronteiras e encontrar o seu caminho por diversas áreas

funcionais necessárias para entregar um produto ou serviço por

completo. Assim, qualquer desenho de processos deve

considerar o trabalho em nível de processo (interfuncional) e as

atividades (intrafuncional) que são executadas por diferentes

áreas funcionais e por várias pessoas.

Uma área funcional pode executar atividades para diferentes

processos. Essas áreas são geralmente agrupadas por tipo de

trabalho necessário para executá-las e são instanciadas e

realizadas em uma ordem que promova eficiência. O trabalho e

seu ordenamento em uma área funcional são denominados

fluxo de trabalho.

O desenho de processos é a definição formal de objetivos e

entregáveis, e a organização das atividades e regras necessárias

para produzir um resultado desejado. Inclui o ordenamento das

atividades em um fluxo com base nos relacionamentos das

.........

atividades e a identificação e associação de competências,

equipamento e suporte necessários para executar as atividades.

Ao lidar com desenho de processos, a equipe precisará entender

o processo de ponta a ponta, as áreas funcionais envolvidas e a

maneira como as atividades são executadas nessas áreas

funcionais. Isso é importante porque equipes que focam apenas

em um dos níveis criam desenhos que podem impactar ou

prejudicar atividades em outros níveis.

Também é possível efetuar mudanças em um nível de processo

que comprometa a eficiência ou capacidade de entregar um

resultado em outra área funcional.

Por que desenhar processos?

Processos definem o fluxo de atividades e o mapa de como as

atividades operacionais contribuem para produzir um produto

ou serviço. Como tal, definem o que será feito e como será

feito.
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No entanto, poucos processos têm sido formalmente desenhados

na maioria das organizações, evoluindo com o tempo apenas para

“concluir o trabalho” e mesmo diante da necessidade constante de

mudanças, devido a todo negócio ser dinâmico, os processos são

implementados de forma menos eficiente e eficaz do que poderia

ser. Neste contexto, desenhar formalmente os processos representa

eficiência e eficácia para os processos de negócio, além da

promoção contínua de melhorias.

3.1. Desenhando o estado futuro do processo

Nesse ponto, o modelo de estado atual “AS-IS” terá sido analisado

para criar ideias sobre como transformar a operação. Durante a

análise, sugestões de mudanças para processos, subprocessos,

funções e atividades foram listadas, ponderadas e priorizadas. Isso

releva um retrato dos pontos fracos dos processos atuais e ajuda a

decidir o que será desenhado e em que ordem. Embora possam ser

usadas várias abordagens para o desenho do novo processo, as

atividades-chave mais comuns nessa etapa são:

- Desenho do novo processo nos diversos níveis de detalhe;

- Definição de atividades internas ao novo processo e

identificação do fluxo de trabalho e dependências;

- Definição das regras que controlam as atividades;

- Definição de handoffs de processos entre áreas funcionais;

- Definição de métricas desejadas no novo processo;

- Criação e execução de um plano de implementação.

Embora estas atividades-chave apareçam em uma sequência

lógica, não acontecem necessariamente nessa ordem e muitas

ocorrerão simultaneamente. Além disso, esta é uma lista parcial

e não tem a intenção de ser um método formal ou conflitante

com qualquer outro método, passos ou atividades

organizacionais.

3.1.1.Desenho do novo processo:

As organizações funcionam por meio de seus processos e os

processos funcionam conforme direcionado pelas regras de

negócio.
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Fonte: BPM CBOK®

Existem várias maneiras de abordar o desenho do novo processo

que vão desde desenhos manuais em simples quadros brancos até

sofisticadas ferramentas de software de modelagem,

armazenamento e recuperação de informação de processo. As

metodologias, ferramentas e técnicas corretas para definir o

processo, dependem do objetivo a ser alcançado, da cultura da

organização e da infraestrutura disponível.

3.1.2.Criação do “TO-BE”:

O desenho do novo processo será baseado na ideia de que o

estado atual deve ser desafiado e que o processo precisa ser

melhorado. Nessa abordagem, nenhuma parte da operação deve

ficar fora de questionamento. Tudo deve ser analisado e revisto

como oportunidade para reduzir esforço, melhorar qualidade,

eliminar problemas, aumentar produtividade, eliminar

desperdícios e defeitos e inovar. Problemas identificados

durante a análise precisam ser considerados em um novo

desenho, eliminando-os ou mitigando-os.

Quando um novo desenho é considerado, é importante envolver

o máximo possível de executores de diferentes funções que

interajam com o processo para, assim, aproveitar a experiência

e o conhecimento dos que estão mais próximos do processo,

refletir verdadeiramente o que a organização pode realizar,

afastar o medo e promover a aceitação da mudança.

produtividade, eliminar

Qualquer capacidade da organização de atuar de maneira efetiva é,

portanto, resultado direto de bons processos e regras. Porém, um

elemento adicional deve ser acrescentado a esse mix, que é a

capacidade de absorver e ajustar às mudanças.
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- Como podemos monitorar a atividade e assegurar que alvos de

desempenho sejam atendidos?

Após considerar essas questões, deve-se começar fazendo uma

cópia do modelo “AS-IS” e eliminar todo trabalho

desnecessário. Várias cópias podem ser distribuídas a equipe e

pode-se solicitar que a equipe ou cada executor busque

criativamente transformações no nível de fluxo de trabalho. O

objetivo é eliminar problemas e aumentar a eficiência. Por meio

de tentativa e erro, os novos desenhos podem ser criados e

testados.

Um novo modelo pode ser criado identificando e usando os

melhores componentes de versões de várias pessoas. Esse

modelo, então, pode ser otimizado por meio de comparação

com o modelo “AS-IS”.

Com base no modelo “AS-IS”, deve-se fazer perguntas como:

- Qual o propósito do processo e dos subprocessos?

- É redundante ou semelhante a outra atividade que já está sendo

realizada?

- Quais são os problemas e por que estão ocorrendo?

- Por que esse passo é necessário?

- Qual é o seu propósito?

- Onde deve ser feito?

- Quando deve ser feito?

- Quem está melhor qualificado para executá-lo?

- Está devidamente apoiado por automação?

- Quais são seus principais problemas?

- Como os problemas podem ser eliminados?

- Como a operação pode ser realizada com maior eficácia possível

(apenas fazer o que tem de ser feito)?

- Como a operação pode ser realizada com maior eficiência

possível (eliminando atividades e tarefas desnecessárias)?

- Como desperdícios percebidos podem se removidos?

- Existem padrões que precisam ser atendidos?
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a) Desenhos de tarefas:

Os problemas identificados na Matriz de Problemas precisam ser

tratados e eliminados em suas causas-raízes. No “ponto de

quebra” (lugares no fluxo de trabalho onde erros e problemas são

percebidos) a equipe deve avaliar como os problemas ocorrem e

definir as características que determinam um erro ou problema.

Oportunidades de melhoria identificadas na Matriz de

Oportunidades também precisam ser endereçadas no novo

desenho. As mudanças necessárias para aproveitar a oportunidade

devem ser definidas e o desenho precisa ser modificado para

comportar as oportunidades.

Fonte: BPM CBOK®

Após o novo desenho não apresentar mais trabalho

desnecessário, os problemas na operação terem sido eliminados

ou mitigados e as oportunidades de melhoria sido aproveitadas

deve-se agora definir os requisitos que o tornariam o mais ideal

possível dentro das restrições existentes.

Neste ponto, vale a pena analisar:

- O desenho está completo?

- O trabalho que não agrega valor foi eliminado?

- Os problemas foram tratados?

- As oportunidades de melhoria de negócio foram consideradas?

- As regras foram revistas?

- Os “espaços em branco” foram eliminados?

- O desenho foi comparado com o original “AS-IS” e avaliado

quanto à melhoria?

b) Regras de negócio:

As regras definem O QUE será feito, QUANDO será feito,

ONDE será feito, POR QUE será feito, COMO será feito e

como tudo será gerenciado.



Secretaria de Estado da 
Segurança Pública

erência de Planejamento InstitucionalGestão Integrada

Superintendência de

3. DESENHO DE PROCESSOS

A necessidade por qualidade nas regras que conduzem o negócio é

fundamental. Se as regras são ineficazes, a operação de negócio

será ineficaz. Por essa razão, qualquer iniciativa de análise e

desenho de processos deve estar preocupada em encontrar, listar,

definir e normalizar regras de negócio. Devido ao fato de as regras

mudarem constantemente e serem mais voláteis que outros

componentes do negócio, é importante que sejam revisadas e

confirmadas para aplicabilidade periodicamente. Essa revisão deve

revelar mudanças, novas regras e oportunidades para eliminar

qualquer regra que tenha sido criada relacionada às atividades do

“espaço em branco”.

c) Ideal x possível

Duas abordagens básicas podem ser seguidas na criação do novo

desenho. A primeira é criar um estado futuro que deverá ser

implementado na sua totalidade de uma só vez. A segunda é criar

um “TO-BE” ideal, mas que não seja possível no momento (talvez

seja muito oneroso, muito revolucionário ou exija uma mudança

tecnológica inviável). Porém, o fundamental é que o desenho seja

um bom alvo final que definirá a base para a mudança.

Nesse caso, um ou vários desenhos intermediários que vão

em direção ao estado ideal podem ser feitos. Cada um desses

desenhos resolverá um problema e adicionará um estágio de

transformação. E cada evolução será construída sobre a base

das que foram construídas e implementadas anteriormente.

Dessa forma, a organização irá progredir por um caminho

planejado.
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Gerenciar o negócio por processos requer que medidas, métricas

e indicadores de desempenho estejam disponíveis para

monitorar os processos de forma que estes atendam às suas

metas. O termo gerenciamento de desempenho de processos é

usado para indicar o gerenciamento tanto em nível de fluxo de

processo (interfuncional) como em nível de fluxo de trabalho

(intrafuncional) e permite identificar atrasos e deslocar ou

redistribuir trabalho, além de identificar problemas de qualidade

a tempo de corrigi-los.

Uma discussão sobre gerenciamento de desempenho deve

começar com um olhar para a eficácia do que está sendo

gerenciado (“O processo é eficaz? Ele entrega o que deveria?”).

Da mesma forma, se coisas erradas estão sendo feitas, não há

nenhum benefício em fazê-las de forma rápida (“O processo é

eficiente? Ele está fazendo as coisas certas?”).

Identificados os processos que serão monitorados, considere

perguntar:

- Quem é o nosso cliente? O que ele procura?

- Estamos fornecendo o que se espera de nós?

- O processo atual apoia os objetivos estratégicos da

organização?

- Quais são os maiores problemas e desafios que enfrentamos?

- Quais problemas precisamos resolver primeiro?

- O que precisamos fazer para resolvê-los?

A medição de desempenho deve começar com a identificação

de O QUÊ vai ser medido, o PORQUÊ deve ser medido e qual

valor será usado para comparação. Sem isso, pode-se muito

bem medir a coisa errada, da forma errada e comparar a limites

arbitrários. Por esse motivo, é recomendado começar com um

workshop para avaliar e definir o que deve ser medido.

Primeiro, vem a lista do O QUÊ medir e PORQUÊ medir:

Objetivo da medição Item a medir Parâmetro de comparação
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Uma vez que todos concordem com a lista de itens a medir, será

necessário determinar ONDE serão medidos. Aqui o processo,

subprocesso e fluxo de trabalho será adicionado às definições de

medição da lista:

Em seguida, os participantes devem identificar O QUÊ medir

para gerar resultados válidos e COMO será medido. E se uma

pessoa ou grupo for o responsável pela medição e por garantir a

qualidade e precisão, o POR QUEM será incluído na lista:

Objetivo

da 

medição

Item a 

medir

Parâmetro 

de 

comparação

Onde 

medir

O que 

medir

Como

será 

medido

Responsável 

pela medição

Nenhuma organização deveria investir tempo e recursos para

mudar um processo se não souber o que deve medir para

efetuar a mudança.

Objetivo da 

medição

Item a medir Parâmetro de 

comparação

Onde medir

De acordo com Peter Drucker (2001), “se não podemos medir

algo, não podemos gerenciá-lo”, porém, “se medimos errado,

gerenciamos errado”. O resultado dessas premissas é que “tudo

que não é gerenciado deteriora”. E não é apenas saber o que

medir e fazer medições, mais importante ainda é fazer medições

continuamente, monitorando e controlando os processos para

alcançar os resultados almejados. Como exemplo, observe o

diagrama abaixo, que ilustra o processo interfuncional “Pedido

ao Caixa” a partir de uma perspectiva corporativa:

Processo de 

Tomada de 

Pedidos

“Perda de 

participação no 

mercado”

Resultados 

desejados:

Participação de 

mercado de 80%+

Resultados atuais:

Participação de 

mercado de 68%

Processo de 

Tomada de Pedidos

“Queda na 

satisfação de 

clientes”

Resultados 

desejados:

Tempo de ciclo do 

pedido de 1 dia

Resultados atuais:

Tempo de ciclo do 

pedido de 9 dias

Resultados

desejados:

Zero formulários de 

pedidos 

incompletos

100% de pedidos 

corretos

Pedidos analisados 

diariamente

Resultados atuais:

Entre 1% e 10% 

dos formulários de 

pedidos 

incompletos

83% de pedidos 

corretos

Pedidos analisados 

semanalmente

Processo de Tomada de Pedidos

“Formulários de pedidos imprecisos e 

atrasados”

Problema da Atividade

Problema do Processo

Problema Corporativo
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4.1. O que medir?

A melhor maneira de entender o que medir em um processo é

compreender primeiro o resultado desejado. A informação

necessária para medir as dimensões de um processo pode ser

obtida tanto na entrada quanto na saída do subprocesso, bem

como no início e término do processo ponta a ponta para

satisfação do nível de serviço. Métricas como taxas de erro e

defeitos são exemplos de métricas baseadas na qualidade; a

informação de capacidade surge a partir das informações de

saída do processo; já a informação da métrica relacionada à

dimensão tempo é obtida a partir do processo como um todo.

Mas o que é métrica?

4.1.1. Medição, medida, métrica, indicador e meta:

Medição, medida, métrica, indicador e meta são termos muitas

vezes mal-interpretados e usados indistintamente. A seguir serão

detalhadas suas diferenças e correlações.

a) Medição de desempenho:

O conceito de medição de desempenho engloba o trabalho de

captura de medidas de desempenho de processos, criação de

métricas e indicadores e interpretação de resultados,

relacionando-se diretamente à capacidade de entendimento sobre

o desempenho de processos de negócio. A medição de

desempenho de processos compreende as dimensões de tempo,

custo, capacidade e qualidade.

Tempo: está associado à duração do processo. O tempo de ciclo

mede o tempo que leva desde o início do processo até seu

término em termos de produto gerado pelo processo.

Exemplos relacionados à dimensão de tempo: Tempo de entrega

a partir da data de solicitação; Tempo de preenchimento do

pedido; Tempo de espera; Tempo médio entre falhas (MTTF –

Mean Time To Failure); Tempo de ciclo e entrega.

Custo: é o valor associado ao processo, podendo assumir

diferentes perspectivas, por exemplo, custo do recurso é a

medida de valor associada aos recursos (humanos ou não)

necessários para completar o processo e custo de oportunidade é

.
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o valor que é perdido no processo por não ter obtido seu

resultado esperado.

Exemplos relacionados à dimensão de custo: Custo de vendas;

Custo de produção; Custo de logística; Custo de mão de obra.

Capacidade: é o montante ou saídas viáveis de um processo.

Geralmente tem conotação de rentabilidade.

Por exemplo, se uma linha de produção pudesse melhorar o

rendimento, então o número de produtos bons que poderiam

ser vendidos a clientes aumentaria, aumentando assim a receita

do produtor.

Capacidade também pode ter uma conotação de rendimento.

Um exemplo seria quando, em um processo manual, pedidos

de venda são inseridos manualmente em um software pela

equipe de vendas, limitando o número de pedidos processados

ao número de executores. Se os pedidos pudessem ser

processados diretamente pelos clientes via web em um sistema

de gerenciamento de pedidos, então o número de pedidos

processados por hora seria limitado ao número de clientes

simultâneos no website, porém, em quantidade maior do que

quando eram realizados manualmente.

Outros exemplos relacionados à dimensão de capacidade:

Número de transações por unidade de tempo, Carga máxima

possível para processamento, Carga mínima viável para

processamento.

Qualidade: normalmente é expressa como um percentual do

real em relação ao ótimo (ou máximo). Em termos de processo,

porém, pode assumir muitas formas.

b) Medida:

A medida representa um dado. Todos os processos podem ter

medidas associadas ao trabalho ou resultado do processo que é

executado.

Por exemplo, centímetros, que é uma unidade de medida em um

padrão e 10 centímetros identifica quantos múltiplos ou frações

dessa unidade estão sendo verificadas.

c) Métrica:

Métrica representa uma informação.

Por exemplo, o número de defeitos de produtos pelo número

total de produtos produzidos (número de defeitos ÷ produção

total) ou erros identificados pelos executores nos primeiros 18

meses de atividade (número de erros ÷ tempo).

d) Indicador:

Indicador é uma representação de forma simples ou intuitiva de

uma métrica ou medida para facilitar sua interpretação quando

comparada a uma referência ou alvo. Indicadores representam

informações, mas devemos tomar alguns cuidados para que não

induzam a conclusões equivocadas da realidade.

Por exemplo, se criarmos um painel somente mostrando a

quantidade de reclamações de clientes mês a mês ao longo do ano

e a curva sempre aumentar, não significa que o negócio está

piorando. Efetuar 1.000 vendas e ter 10 reclamações (1% de

defeito) é uma situação melhor do que efetuar 100 vendas e ter 5

reclamações (5% de defeito).
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Assim, um indicador válido deve refletir também uma métrica

(número de reclamações ÷ número de vendas) e não somente

uma medida (número de reclamações). também

No exemplo, constatamos que indicadores podem levar a

interpretações antagônicas, pois reclamações de clientes crescem

em termos absolutos, mas diminuem em termos relativos.

Embora o número cresça em termos absolutos, a situação na

verdade está melhorando.

do efeito e caracterizam-se pela possibilidade de alterar o curso

para o alcance de um resultado.

» Indicadores de resultados (outcome): monitoram o efeito e não

permitem mais alterar um dado resultado.

Uma estrutura balanceada de indicadores deve incluir indicadores

direcionadores e indicadores de resultados. Vejamos um exemplo

de negócio como referência:

Fonte: BPM CBOK®

Interpretações antagônicas de uma mesma realidade

O pressuposto de uma boa estrutura de gerenciamento de

desempenho de processos é que existam métricas bem elaboradas

e que sejam capazes de prover suporte à criação de indicadores de

problemas organizacionais. Indicadores podem ser categorizados

em:

» Indicadores direcionadores (drivers): monitoram a causa antes

.

Uma empresa de seguros estabelece uma meta de venda de 40

apólices de seguro por mês por agente. Cria um indicador que

mostre vendas por mês; esse é um indicador de resultados. A

empresa observa que para cada 4 contatos feitos com clientes

potenciais, uma apólice é vendida. Portanto, “fazer contatos”

leva a “venda de apólices”. Para balancear seus indicadores, a

empresa decide também monitorar o indicador de contatos

realizados e estabelece a meta de 160 contatos por mês por

agente. Esse é um indicador direcionador. A comissão dos

agentes então fica da seguinte forma: comissão pela metade –

se forem vendidas 40 apólices por mês, mas não forem feitos

160 contatos; comissão pela metade – se forem vendidas menos

de 40 apólices por mês, mas forem feitos 160 contatos (pois o

esforço compensa a falta de sorte); comissão nula – se ambas

as metas não forem cumpridas.

No exemplo, observamos que um gerenciamento de desempenho

pela combinação de indicadores direcionadores e de resultados

propicia uma melhor administração dos esforços para o alcance de

metas.
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e) Meta:

Independentemente do tipo, todo indicador deve possuir uma

meta estabelecida para um determinado período de tempo. As

metas devem refletir a realidade atual da organização e devem

servir de motivação para a melhoria dos processos e

identificação de aspectos falhos. Se uma meta não é alcançada,

ou ela está superestimada ou existe algum problema no processo

que precisa ser tratado. Ao descrever indicadores para os

processos, relacionando-os com suas metas, devemos

compreender que um indicador deve ser mensurável, simples,

claro, específico, de fácil comparação e de baixo custo de

implementação.

4.2. Acompanhamento do desempenho

Um exemplo que contempla as definições de medida, métrica e

indicador é quando a estimativa do cronograma do projeto é

avaliada em relação à sua precisão.

Duas medidas importantes para determinar a precisão da

estimativa do cronograma do projeto são:

[Duração Real do Projeto] e [Duração Estimada do Projeto]. 

Métrica é quando a Precisão da Estimativa do Cronograma –

PEC é calculada com base na fórmula:

PEC = [Duração Real do Projeto] ÷

[Duração Estimada do Projeto]. 

Exemplo de indicador e sua respectiva meta:

Fonte: BPM CBOK®



Secretaria de Estado da 
Segurança Pública

erência de Planejamento InstitucionalGestão Integrada

Superintendência de4. GERENCIAMENTO DE 

DESEMPENHO DE PROCESSOS

Um indicador seria uma representação de PEC em percentual em

vez de um número absoluto, de modo que a interpretação e

tomada de decisão sejam facilitadas.

PEC = 1 que representa 100% de precisão da estimativa, 

então o indicador PEC = 100%.

»Se PEC é um número entre 0 e 1, então basta representar PEC

como um percentual para obter o indicador PEC para

superestimativa, por exemplo, PEC = 0,5 que implica que o

indicador PEC = 50% de precisão.

» Se PEC é um número maior que 1, então eleve PEC à potência -

1 (PEC-1) e multiplique por -1 para obter o indicador PEC para

subestimativa, por exemplo, para PEC = 2, então o indicador PEC

= 2-1 x -1 (- 50% de precisão):

Exemplo de medida, métrica e indicador

Fonte: BPM CBOK®

Não somente é importante medir processos, mas é ainda mais

importante medir, monitorar e controlar processos de forma

contínua para alcançar os resultados desejados.

Descobrir que um processo está fora de controle não é

um evento terrível. Isso não deve ser omitido de

supervisores, gestores, auditores, especialistas em

controle de qualidade ou, mais importante, dos clientes.

De certo modo, esse é um evento que deve ser celebrado,

pois proporciona ao dono de processos uma

oportunidade para melhorar o processo.

É possível criar indicadores baseados em modelos de tomada de

decisão, seguindo passos como:

1 – definir o problema;

2 – identificar os critérios;

3 – avaliar os critérios conforme suas preferências;

4 – conhecer alternativas relevantes de ação;

5 – avaliar cada alternativa conforme cada critério; e,

6 – mapear precisamente as alternativas e escolher a de maior

percepção de valor:

Fonte : Robert Hoyer & Wayne Ellis (1996)
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Defina o problema ao qual o indicador se aplica: gestores agem com
frequência sem ter um entendimento completo do problema a ser
resolvido, o que os leva a não resolvê-los.

Identifique os critérios para indicadores: a maior parte das 
decisões demanda o alcance de mais de um objetivo.

Avalie os critérios para os indicadores: critérios diferentes
terão importâncias distintas.

Conheça mais sobre alternativas relevantes: um indicador
deve gerar possíveis cursos de ação.

Classifique cada curso de ação com base em cada critério: com
frequência, essa é a parte mais difícil porque comumente
requer uma previsão de eventos futuros.

Mapeie as alternativas e escolha a melhor utilizando indicadores.

Modelo de tomada de decisão com base em indicadores:

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4

Passo 5

Passo 6

Armadilha Como evitar

Quanto mais 

informação, melhor

Considerar alguns pontos indicadores 

vitais e evitar o trivial

O que realmente 

importa é dinheiro e 

lucro

Considerar que lucro é um indicador de 

resultado dependente do desempenho 

organizacional como um todo

Confiança somente 

nos processos de 

controle da produção

Estabelecer uma árvore de indicadores a 

fim de considerar os processos que 

agregam valor

Todos os indicadores

relevantes devem ser 

usados para avaliar o 

desempenho

Verificar se um indicador, embora 

adequado a um processo específico, leva a 

um comportamento que enfraquece a 

estratégia organizacional

Armadilhas na criação de indicadores:

Como podemos perceber, entender o processo tem valor

imensurável, entretanto, o monitoramento e controle de

desempenho do processo é o que faz a diferença no ambiente de

negócio. À medida que o negócio muda, o desempenho desejado

para o processo também muda. O processo em si deverá ser

mudado a fim de atingir o desempenho esperado, mas isso só

pode ser alcançado se o processo e seu desempenho forem

monitorados e controlados.

Alguns aspectos sobre o uso de indicadores devem ser levados

em consideração ao monitorar e controlar operações. O objetivo

de bons indicadores deve ser resolver um problema e não

simplesmente eliminar sintomas.
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5.1. Melhoria de Processos

Melhoria de processos de negócio (Business Process Improvement

– BPI) é uma iniciativa específica ou um projeto para melhorar o

alinhamento e o desempenho de processos com a estratégia

organizacional e as expectativas do cliente. A melhoria contínua

garante a evolução do processo de modo que ele continue

atingindo seus objetivos através de um projeto que culmine na

proposição de um conjunto de melhorias a serem implementadas.

Um projeto de melhoria de processos contempla a medição do

desempenho real do processo em comparação ao desempenho

esperado. Considerando que um processo de negócio é um

conjunto de atividades que produz saídas específicas de valor

(produto ou serviço), essa definição tem tanto um aspecto interno

(conjunto de atividades), como um aspecto externo (valor para o

cliente) e é melhor monitorado a partir dessas duas perspectivas.

Medições de eficácia e eficiência são colocadas em prática para

monitorar o desempenho do processo em relação ao tempo, custo,

capacidade e qualidade:

a) Medições de eficácia: medições de desempenho obtidas a

partir da perspectiva do cliente e são desenhadas para

responder à pergunta “Estamos fazendo as coisas certas?”.

Eficácia: avaliação dos resultados alcançados pelo processo,

principalmente em relação à satisfação dos clientes. Se

existirem indicadores, essa análise fica facilitada. Quando não

existem, devem-se procurar outros meios para obtenção de

informações, como histórico de reclamações de clientes ou até

mesmo a avaliação dos próprios atores dos processos.

b) Medições de eficiência: medições de desempenho obtidas a

partir da perspectiva das operações internas e são desenhadas

para responder à pergunta “Estamos fazendo certo as coisas?”.

Eficiência: conceito também relacionado à maneira como o

processo é realizado. Deve-se analisar se o processo consegue

atuar da melhor forma possível tendo em vista os recursos

disponíveis. Se os recursos estão subaproveitados, deve haver

uma crítica nesse sentido a fim de se encontrar a real causa da

situação.
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Dessa forma, a organização que pratica um gerenciamento de

processos de negócio, também deve possuir capacidade de:

- Medir a satisfação do cliente;

- Medir a eficiência e eficácia do serviço;

- Identificar oportunidades para mudança e melhoria de processos;

- Alinhar oportunidades de melhoria de processos aos objetivos

estratégicos;

- Construir oportunidades de melhoria de processos no desenho

“TO-BE” e implementar de forma eficaz e eficiente o desenho do

novo processo nas operações.

ATENÇÃO!

Nem sempre melhoria de processos é sinônimo de enxugar

processos. Processos que estão em situação minimalista, às vezes,

devem ser ampliados para melhorar (por exemplo, incluindo

atividades de controle).

5.2. Transformação de Processos

Transformação de processos é mais abrangente que melhoria de

processos de fluxos de trabalho em áreas funcionais. Inclui

redesenho, reengenharia e mudança de paradigma em uma

visão ponta a ponta do trabalho de um processo e da maneira

como esse opera e pode ser modificado.

Existem diversos motivos para a transformação de processos,

dentre os quais:

- Aumentar produtividade;

- Reduzir defeitos;

- Reduzir desperdícios;

- Garantir a sustentabilidade das operações;

- Reduzir o tempo de ciclo dos processos;

- Melhorar a qualidade;

- Aumentar a capacidade;

- Aproveitar ou desenvolver oportunidades;

- Inovar;

- Mudar paradigma;

- Reduzir risco;

- Reduzir custo.



Secretaria de Estado da 
Segurança Pública

erência de Planejamento InstitucionalGestão Integrada

Superintendência de

5. MELHORIA E TRANSFORMAÇÃO DE 

PROCESSOS

Não obstante seja recomendado que a transformação seja centrada

no processo ponta a ponta, ela também pode ser aplicada a áreas

funcionais e outros agrupamentos de trabalho.

O objetivo da transformação de processos é encontrar a melhor

maneira de o processo realizar seu trabalho, podendo implicar em

um novo equipamento de produção, novas aplicações, nova

infraestrutura de tecnologia da informação, novas abordagens de

negócio, ou seja, novas capacidades.

Os princípios, elencados a seguir, se aplicados de forma

combinada, representam uma maior possibilidade de sucesso na

implementação de um gerenciamento proativo de processos à

medida que áreas de processos assumem um caráter mais

estratégico e menos operacional, consultores assumem funções de

educadores em vez de realizadores e os indivíduos participam dos

processos e mantem atualizadas suas contribuições.

5.2.1. Novos Princípios da Transformação de Processos:

1º Princípio: Torne os valores explícitos

Na representação de cadeias de valor, torne explícitos os valores

existentes diferenciando os resultados que são compartilhados e

as etapas de transformação de processos.

Cadeia de valor explícita

Fonte: BPM CBOK®

2º Princípio: Caracterize os valores

Registre de forma objetiva o que se espera dos resultados dos

processos, construa indicadores e mensure a diferença entre a

expectativa e o estado atual, como no exemplo abaixo para o

componente “parecer técnico”:
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3º Princípio: Represente transições em vez de atividades

Expanda a noção das atividades existentes nos processos

incorporando a qualidade requerida dos valores presentes,

possíveis condições a serem observadas e quais as respectivas

ações a tomar, por exemplo:

Fonte: BPM CBOK®

Exemplo de medida, métrica e indicador

Fonte: BPM CBOK®

4º Princípio: Identifique os elementos do processo

Há pelo menos quatro elementos bem distintos em um processo:

resultados são gerados, insumos são transformados, referências

são observadas e recursos de infraestrutura são consumidos.

Exemplo de uma transição caracterizada

Exemplo de elementos do processo

Fonte: BPM CBOK®

5º Princípio: Inverta o sentido da modelagem

Inicie a modelagem pela definição e caraterização de seus

valores finais – as entrega que o processo deve gerar – e, a

partir daí, construa as transições necessárias a sua execução

(outside in). Nesse caminho, serão reconhecidos os insumos,

as referências e a infraestrutura associada a cada

transformação, com o registro das respectivas regras de

negócio.
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atualizadas suas contribuições ao trabalho coletivo, eliminando

assim, o risco presente de um agente externo ao processo

descrever o trabalho no lugar daquele que o executa. Quanto

maior o número de pessoas envolvidas em uma iniciativa de

gerenciamento de processos, maiores as possibilidades de

reconhecimento de sua importância no todo, de

comprometimento e de surgimento de inovações.

8º Princípio: Gere processos a partir de subprocessos

Uma vez que os processos foram modelados a partir do seu

nível mais elementar (as contribuições individuais de cada

participante), destaque as combinações possíveis entre os

valores e observe suas interações (subprocessos).

Fonte: BPM CBOK®

6º Princípio: Experimente inverter o enfoque (em vez de

focar o problema, focar a solução)

Desenhe apenas um modelo, aquele que vai cumprir os

requisitos necessários à caracterização da cadeia de valor, em

vez de uma visão do estado atual que se deseja abandonar e uma

visão do estado futuro detalhada. Em vez de um ciclo

tradicional (estado atual – problemas – estado futuro – plano de

implementação – implementação), experimente concentrar-se

em um único modelo que evolui a cada dia sob a perspectiva da

solução e do alcance dos resultados.

7º Princípio: Envolva o maior número de pessoas

Permita que cada ator do processo seja responsável por manter

....

Fonte: BPM CBOK®
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9º Princípio: Simule seus modelos

Trabalhe com dados estimados relacionados ao seu modelo de

processos (tais como quantidades iniciais de um determinado

elemento, tempo necessário para ocorrência de transições,

funções matemáticas e distribuições estatísticas que melhor

exprimem o comportamento dos valores e das transições e os

níveis de tolerância) para construir cenários para tomada de

decisão.

10º Princípio: Emule os modelos

Emulação é um refinamento da simulação, presente quando

introduzimos dados reais – e não apenas previsões – em nosso

modelo.

Geração de subprocessos a partir de uma cadeia de valor. a) Um processo 

genérico destacando o valor (resultado) que estamos observando; b) depois 

o subprocesso necessário à geração do resultado destacado (“fatiamento 

para trás”) e; c) finalmente, o subprocesso resultante a partir do resultado 

destacado (“fatiamento para frente”) .

emularmos o formulário e o atrasado da rede colocando

indivíduos representando os papéis de atendente e beneficiário

do serviço antes da implementação-piloto, será possível verificar

mais cuidadosamente os riscos da implementação futura do

processo e corrigir possíveis desvios.

Pode-se por exemplo, ter modelos bem construídos para embasar

um sistema de informação, para o qual estimamos o

preenchimento de um formulário em 15 minutos, mas ainda

assim, podemos ser surpreendidos caso os campos sejam de

difícil manejo ou o tempo de conexão da rede seja lento. Ao

..........

11º Princípio: Promova a integração de linguagens 

Processos devem integrar desde o planejamento estratégico até

os sistemas automatizados. Verifique quais os termos

utilizados nos contextos de sua organização e faça a correlação

entre eles, demonstrando às pessoas tal alinhamento.

Representação simplificada da integração entre linguagens

Fonte: BPM CBOK®
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Na abordagem Lean, o ponto ideal para um processo é a busca

por eficiência para produzir melhor, mais rápido, mais barato,

mais fluido, aprendendo com os erros para não cometê-los

novamente.

Um dos pontos críticos é a redução de desperdícios relacionados

ao excesso de produção, movimentação, espera, transporte,

defeitos, inventário/estoque e processamento sem valor,

conhecidos como “Os sete desperdícios básicos do Lean”:

Os sete desperdícios de acordo com Lean

Fonte: BPM CBOK®

5.2.2. Abordagem Lean:

Lean é basicamente obter as coisas certas, para o lugar certo, na

hora certa, na quantidade certa, minimizando o desperdício e

sendo flexível e aberto à mudança, e, tendo como princípios-

chave:

- Qualidade perfeita com “zero defeito”, descoberta e solução de

problemas na fonte;

- Minimização de desperdício eliminando atividades que não

agregam valor;

- Maximização do uso de recursos (pessoas, matéria-prima,

equipamentos, energia, água, espaço);

- Melhoria contínua reduzindo custos, melhorando qualidade,

aumentando produtividade e compartilhando informação;

- Flexibilidade, produzindo uma diversidade de produtos ou

serviços com rapidez, sem sacrificar a eficiência;

- Construção e manutenção de um relacionamento de longo

prazo com fornecedores por meio de compartilhamento

colaborativo de risco, custos e informações.
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5.2.3. Reengenharia de Processos:

Reengenharia de processos (Business Process Reengineering -

BPR) envolve um redesenho radical de processos para obter

melhorias drásticas no negócio, tendo como objetivo a aplicação

criativa de novas abordagens de negócio. Para que a

reengenharia de processos ocorra, deve-se considerar a melhoria

não como um objetivo, mas como um subproduto de uma

mudança radical na maneira como o processo é abordado e

executado.

Uma vez que reengenharia de processos é interfuncional, o

escopo deverá incluir as áreas funcionais que participam do

processo. Dessa forma, pode ser aplicada em qualquer nível de

negócio, contanto que esteja relacionada a um repensar radical

de como essa área funcional deve trabalhar.

A transformação radical da reengenharia de processos poderá

ser a melhor alternativa dependendo do tempo em que o

processo atual está em vigor, de sua capacidade de fornecer

resultados de forma consistente e de alta qualidade, em executar

...

de maneira rápida e a custos razoáveis e da própria estratégia da

organização a longo prazo.

Melhoria de processos, embora boa, normalmente está

direcionada a tornar a organização mais eficiente, porém, torna

melhor o que já se tem. Maneiras de fazer as mesmas coisas de

forma mais rápida, com maior eficiência, diz respeito à

melhoria. Já a reengenharia vai além da melhoria e repensa os

processos de maneira drástica, uma vez que se chegou a um

ponto em que o segmento de negócio evoluiu e tecnologias e

modelos terão se movido para além de sua capacidade de

simplesmente melhorar o que já se tem.

Fonte: BPM CBOK®

Melhoria contínua: necessária, mas nem sempre suficiente

Fonte : Adaptado de BPM CBOK®



Secretaria de Estado da 
Segurança Pública

erência de Planejamento InstitucionalGestão Integrada

Superintendência de

5. MELHORIA E TRANSFORMAÇÃO DE 

PROCESSOS

É importante ter em mente nas iniciativas de melhorias de

processos “que não adianta melhorar aquilo que nem deveria

existir”. Então, a transformação radical deve ser vista como um

movimento estratégico, um compromisso com o negócio e sua

capacidade de sobreviver e prosperar.

A tabela abaixo compara características de melhoria contínua e

redesenho com reengenharia e mudança de paradigma:

Fator de 

comparação Melhoria e redesenho
Reengenharia e

mudança de paradigma

Nível de 

mudança
Incremental a holística Radical e sem precedentes

Ponto inicial Processo “AS-IS”
Quadro em branco, novas 

ideias

Frequência 

de alteração
Contínua a regular Eventual

Risco Baixo a moderado Alto

Habilitador 

primário
Controle estatístico

Novos paradigmas e 

tecnologias

PENSANDO FORA DA CAIXA!

Num processo de transformação, o repensar fundamental deve

questionar tudo e propor novas formas para o negócio,

observando a integração, a sinergia e a oportunidade de

automatizar. Nessa abordagem de “nada será deixado de fora”, a

equipe deve ser desafiada a “pensar fora da caixa”, aproveitando

conceitos, novas práticas de gestão e tecnologias emergentes

para terem novas ideias sobre como o negócio pode operar. A

chave para a transformação real é a aplicação criativa do

conhecimento inovador sobre o negócio, tanto do estado atual

como de quaisquer mudanças previstas. Muitas ideias não serão

viáveis e muitas simplesmente não funcionarão ou não serão

aceitas na cultura organizacional.

Mesmo, em ideias rejeitadas,

frequentemente há uma pepita de

ouro. Elas podem se adicionar e,

juntas, permitir mudanças de

desenho que de outra forma, não

seriam consideradas.
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“Pensar fora da caixa” não significa romper com os limites

reais. Restrições financeiras, legais e de tecnologia da

informação devem continuar sendo consideradas, caso

contrário, corremos o risco de adotar uma solução fora da

realidade da organização.

5.2.4. Obtendo apoio para transformação:

Um dos principais problemas subjacentes a quaisquer mudanças

organizacionais é a provável oposição dos atingidos pela

mudança. As pessoas precisam entender o porquê das mudanças

e estarem abertas a novas informações, atentas a oportunidades

que surgem sem medir esforços para estarem aptas a

desempenhar, quando necessário, novos papéis.

O comportamento de ficar com o conhecido condenando o novo

compromete o desenvolvimento futuro da organização levando-

a ao atraso ou à extinção. Trabalhando o medo e a resistência,

expandimos nossa capacidade de readaptação, entendendo que

o maior problema não reside no aprendizado, mas em

permanecermos “congelados” naquilo que foi aprendido.
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- Definir o impacto da mudança e as ações necessárias para o

gerenciamento bem-sucedido de riscos e questões resultantes da

mudança;

- Comunicar a mudança e determinar meios adequados para

criar senso de propriedade, visando obter a aceitação das partes

interessadas;

- Antecipar e identificar resistências e preocupações, intervindo

em tempo hábil para minimizar riscos relacionados a barreiras;

- Monitorar indicadores de desempenho para implementar

ações de melhoria contínua.

Cabe ao gestor da mudança, através de

um gerenciamento de mudança, fazer os

envolvidos compreenderem que a

realidade muda e que, se todos

colaboram, pode mudar para melhor ao:

- Construir uma cultura de transformação,

desafiando os níveis na organização a

encontrar novos caminhos para recriar

fluxos de trabalho e tarefas;

- Criar um programa de capacitação que promova uma visão

sistêmica do que está sendo transformado (processos,

subprocessos, funções, fluxos de trabalho, tarefas, cenários,

passos);

- Criar uma cultura de mudança baseada em um ambiente de

aprendizagem, em que pessoas avaliem o que estão fazendo, o

que têm tentado, o que funciona e o que não funciona,

aprendendo técnicas e aplicando-as para melhorar o fluxo de

trabalho;
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Pessoas odeiam e amam mudanças. Odeiam porque

as obrigam a aprender, amam porque as permitem

aprender. O ponto central da questão está na crença

das pessoas.

Velhas ideias e  práticas são 

“derretidos” (descartados, 

“desaprendidos”)

Novas ideias e 

práticas são 

exercidas e 

aprendidas. 

Mudança no 

comportamento.

Novas ideias e práticas são 

incorporadas 

definitivamente ao 

comportamento

1. DESCONGELAMENTO

2. MOVIMENTO /  MUDANÇA

3. RECONGELAMENTO

Modelo Lewin-Schein

Uma estrutura de trabalho que tem perdurado com o tempo é o modelo

Lewin-Schein e pode ser aplicado para preparar equipes para mudança,

fornecer treinamento claro e prover suporte para o novo

comportamento até que se torne aprendido ou habitual. O modelo

Lewin-Schein é uma abordagem de três estágios:
Fonte : BPM CBOK®

Mudar processos não é algo restrito ao campo técnico,

pessoas são impactadas direta ou indiretamente.

Preocupações pessoais relacionadas às tarefas, à

posição e capital de relacionamento poderão criar um

obstáculo à implementação de uma nova cultura

organizacional baseada em processos. Por este motivo,

a verdadeira habilidade na proposição de uma nova

cultura organizacional reside na capacidade de se

moldar novas crenças nas pessoas.

Significa que as pessoas primeiramente têm de mudar suas

crenças para destrancar a porta e avançar para o futuro. E não

se muda de crença instantaneamente, principalmente quando se

manteve apoiado nelas ao longo de toda uma vida. Quando

cresças são mudadas, cria-se um novo conjunto de valores, que

levará a novas atitudes, permitindo a incorporação de novas

habilidades e, finalmente, a formação de um novo arcabouço de

conhecimentos.
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Estágio Conteúdo

DESCONGELAMENTO

Criar motivação e prontidão para mudança (ou desaprender o comportamento atual da tarefa) por

meio de:

- Comunicação e aceitação da informação não confirmada (admissão de que algo não está

funcionando adequadamente) – “uma ponte em chamas”;

- Conexão de informação não confirmada com uma meta pessoal compromissada para reduzir

ansiedade ou culpa;

- Criação de um sentimento de “segurança psicológica” para minimizar perda de autoestima.

MOVIMENTO /  MUDANÇA

Através de treinamento e reestruturação cognitiva, perceber, julgar, sentir e fazer as coisas de forma

diferente, com base em uma nova perspectiva, por meio de:

- Identificação com um líder de conduta, mentor, instrutor ou consultor para ver as coisas por outra

perspectiva;

- Exploração do ambiente pessoal de alguém em busca de informação que valide as mudanças

propostas.

RECONGELAMENTO

Ajudar a integrar o novo ponto de vista e comportamento por meio de:

- Nova perspectiva e comportamento se adequando com os incentivos e autoconceito do indivíduo;

- Consciência com os principais comportamentos novos dos outros e potencialmente uma nova

cultura organizacional.

Descrição dos estágios do modelo Lewin-Schein
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As oito diretrizes de John Kotter:

Similar ao modelo Lewin-Schein, um conjunto de oito diretrizes

foram desenvolvidas por John Kotter para auxiliar em qualquer

processo de gerenciamento de mudanças:

1 Instigar um senso de urgência para mudança.

2 Estabelecer um grupo com poder suficiente para liderar o

esforço de mudança.

3

Criar uma visão para ajudar a direcionar os esforços de

mudança e desenvolver estratégias para concretizar essa

visão.

4 Assegurar que o número máximo possível de pessoas

compreenda e aceite a visão e a estratégia.

5

Remover obstáculos para a mudança e encorajar as

pessoas a assumirem riscos e pensarem e agirem de modo

não tradicional.

6 Obter resultados que sejam facilmente visíveis,

reconhecer e recompensar os envolvidos.

7 Manter fluxo de benefícios para manter

comprometimento com a mudança.

8 Institucionalizar mudanças na cultura organizacional.

Diretrizes de John Kotter para gerenciamento de mudança

Além das diretrizes apresentadas, observe as seguintes

estratégias para que as pessoas se habituem aos novos conceitos

e informações antes que necessitem formalmente de lidar com

eles:

- Adote um plano de engajamento, envolvendo as pessoas logo

no início do processo de mudanças e comunique constantemente

pequenos incrementos;

- Adote uma abordagem gradual para mudança e sua aceitação à

medida que as pessoas são apresentadas às novas ideias por meio

do envolvimento na busca de soluções;

- Controle o ritmo da mudança apresentando ideias às partes

interessadas em um ambiente informal de reuniões, workshops e

discussões abertas;

- Garanta que os envolvidos compreendam o significado da

mudança, envolvendo-os em treinamentos, de forma que ela se

torne culturalmente aceitável.

De acordo com “The New Science Of Change”,

artigo publicado na revista CIO Magazine de

setembro de 2006: de 20 a 30% das pessoas são

favoráveis à mudança; de 20 a 30% das pessoas veem

a mudança como uma ameaça e de 50 a 70% das

pessoas são céticas.
Fonte : BPM CBOK®
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PROCESSOS

Envolver os principais interessados cedo e se comunicar

frequentemente em pequenos incrementos tem se revelado um

fator-chave de sucesso de qualquer iniciativa significativa de

mudança. Nessas interações e discussões, a atenção deve ser dada

ao tom e conteúdo da mensagem. A forma como a comunicação

da mudança é verbalizada vai tanto ajudar a controlar o medo,

como causá-lo.

Da imobilização 

à internalização 

da mudança

Fonte: BPM CBOK®

ATENÇÃO!

É recomendado que qualquer mudança seja abordada com a

plena participação dos colaboradores que serão afetados por

ela. Porém, considere que diferentes organizações são

capazes de absorver diferentes volumes de mudança. Sempre

existirão limites relacionados à cultura, confiança e carga de

trabalho. Por essa razão, a capacidade de cada operação em

absorver mudanças deve ser avaliada.
Se uma mudança é significativa para o indivíduo, ele

provavelmente irá seguir um tipo de ciclo de luto como o

descrito por Spencer Johnson em “Quem Mexeu no Meu

Queijo”: negação – raiva – barganha – depressão e

aceitação

Sempre estaremos diante da questão se será possível mudar a cultura

ou, então, somente avançar até onde a cultura permite mudança. É o

mundo do possível, não do ideal.

Fonte: Adaptado de  BPM CBOK®
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Os papéis relacionados ao gerenciamento de processos buscam

abarcar as perspectivas necessárias para se atingir resultados por

meio de processos, já que uma única pessoa não tem capacidade

para desempenhar todas as atividades que envolvem análise,

desenho, transformação e gerenciamento de desempenho.

Alguns assumirão papéis mais técnicos, como o de modelagem,

outros mais direcionados à análise ou à melhoria dos processos.

É importante destacar que a intenção não é prescrever, mas

introduzir conceitos e fornecer uma compreensão dos papéis e

responsabilidades que existem e porque são importantes.

6.1. Dono de processos:

O dono de processos deve ser uma pessoa ou grupo de pessoas

com a responsabilidade pelo desenho, execução e desempenho

de um ou mais processos de negócio, sendo esta propriedade

uma responsabilidade em tempo integral ou parcial. Cabe ao

dono de processos assegurar que o processo atenda às

expectativas de desempenho estabelecidas (eficiência e eficácia)

e satisfaça o cliente.

Donos de processos, normalmente, são indivíduos em nível

executivo, tipicamente diretores ou acima, com

responsabilidades que cruzam silos verticais. Podem ter

autoridade direta ou indireta sobre estratégia, orçamentos e

recursos e compartilham uma responsabilidade única: a

prestação de contas pelo processo de negócio.

Para cumprir com suas responsabilidades, o dono de processos

tipicamente:

- Envolve as partes interessadas para assegurar o alinhamento

dos processos aos objetivos estratégicos;

- Atua como instância máxima para questões relacionadas ao

processo;

- Assegura a compreensão de como as pessoas e os sistemas

estão envolvidos para prover suporte à execução do processo;

- Patrocina iniciativas de transformação de processos;

- Compartilham a decisão sobre o desenho de processos com

gestores e suas equipes, sendo os responsáveis finais pela

integridade geral do desenho de processos;
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- Desenvolvem uma estratégia para o processo, estabelecendo

metas e objetivos de desempenho;

- Definem incentivos que assegurem que os processos

continuem a entregar valor para os clientes;

- Comunicam e defendem seus processos junto à liderança

executiva, gestores, clientes, fornecedores e outras partes

interessadas;

- Monitoram continuamente os resultados dos processos.

6.2. Responsável pela instância de processo:

Na extremidade oposta ao conceito de dono de processos, há

o conceito de responsável pela instância de processo.

Enquanto o dono de processos tem a responsabilidade pelo

processo como um todo, o responsável pela instância de

processo tem responsabilidade somente por um ciclo do

processo, isto é, uma instância.

Para um dono de processos em uma rede de

restaurantes fast food com responsabilidade pelo

processo primário “Da chegada do cliente à saída do

restaurante”, sua responsabilidade e prestação de

contas compreendem desde o momento em que o

cliente entra no perímetro da loja até o momento que

sai, passando pela experiência de consumo. Nesse

caso, o dono de processos presta conta por todos os

atendimentos realizados na rede de restaurantes.

Entretanto, não é ele quem faz os atendimentos.

O indivíduo no papel de responsável pela instância

de processo é quem cuida de cada atendimento de

cliente e integra as diversas funções para atender

aos pedidos, desde o momento em que o cliente

entra na fila até o momento em que sai com o

pedido atendido. Nesse sentido, é normal haver

vários responsáveis por instâncias de processo

trabalhando concomitantemente para atender ao

volume de clientes (ou instâncias de atendimento).

Cada cliente que entra na fila e faz um pedido

representa uma instância do processo. No final do

dia, o indivíduo nesse papel terá sido responsável

por várias instâncias do processo.
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6.3. Gerente de processos:

Em organizações mais maduras, um dono de processos tem

subordinado a si um gerente de processos com atribuições de apoio

no dia a dia. O gerente de processos coordena e gerencia o

desempenho dos processos, lidera iniciativas de transformação de

processos e ao atuar no nível tático, tipicamente:

- Apoia gestores funcionais a trabalharem juntos para operar um

processo;

- Controla e acompanha necessidades de processos;

- Apura e reporta ao dono de processos os dados de desempenho de

processos;

- Propõe curso de ação corretiva se o desempenho de processos não

é atingido;

- Lidera equipes para avaliar, priorizar e implementar mudanças em

processos;

- Lidera iniciativas de transformação de processos.....

6.4. Analista de processos:

Os analistas de processos criam modelos do estado atual (“AS-

IS”), realizam análise e avaliação de processos, sugerem

melhorias e alternativas de desenho e fazem recomendações de

transformação.
Exemplos de posicionamento do analista de 

processos na estrutura organizacional 

Um analista de processos tipicamente:

- Modela processos de negócio (sob a direção dos donos de

processos ou gerentes de processos e com a assessoria de

especialistas funcionais);

- Colabora com donos de processos e gerentes de processos

para diagnosticar problemas e propor soluções;

Fonte: BPM CBOK®
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- Realiza análises, tais como análise de desempenho e de impacto,

conforme solicitado pelo dono de processos ou gerente de

processos;

- Participa da equipe de implementação de mudanças em processos.

6.5. Designer de processos:

Designers de processos possuem habilidades analíticas e criativas e

são hábeis na descrição visual e lógica dos passos de processos e na

forma de organização do trabalho. Os designers desenham novos

processos, assegurando que eles estejam alinhados e em

conformidade com os objetivos gerais do negócio. Em muitas

organizações este papel é frequentemente combinado com o de

analista de processos.

Um designer de processos tipicamente:

- Simula alternativas de desenho futuro;

- Define o melhor desenho futuro para o processo, adequando às 

necessidades do negócio.

6.6. Arquiteto de processos:

Arquitetos de processos são os responsáveis por desenvolver um

modelo de arquitetura corporativa de processos, implementar e

manter um repositório de processos de negócio, metodologia,

modelos de referência e padrões relativos a processos.

Por meio da arquitetura corporativa de processos, as organizações

identificam oportunidades de vantagem competitiva, integração

do negócio e diversas outras iniciativas de processos. Por ser um

papel permanente, o arquiteto de processos não está somente

envolvido em análise e desenho, mas principalmente na

manutenção contínua da arquitetura.

Exemplos de posicionamento do designer de 

processos na estrutura organizacional 

Fonte: BPM CBOK®
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Um arquiteto de processos tipicamente:

- Desenvolve a arquitetura de processos da organização;

- Avalia impactos decorrentes da necessidade de exclusão,

alteração e inclusão de processos na arquitetura;

- Alinha a arquitetura de processos à estrutura organizacional;

- Desenvolve e mantém metodologias e padrões associados a

processos.

Exemplos de posicionamento do arquiteto de 

processos na estrutura organizacional 

Fonte: BPM CBOK®

6.7. Representante funcional:

O papel de representante funcional é desempenhado por

gestores funcionais, incluindo membros de equipes operacionais

que executam atividades no processo de negócio ponta a ponta.

Representante funcional

Fonte: BPM CBOK®
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Em organizações em que o gerenciamento de processos está

implementado, responsabilidades típicas de gestores funcionais

incluem:

- Desenvolvimento de conhecimento e competências no âmbito da

área funcional;

- Desenvolvimento e retenção de talentos dentro da área funcional;

- Designação de papéis e responsabilidades para a equipe funcional;

- Definição e manutenção de processos de nível operacional;

- Medição de desempenho em nível funcional;

- Garantia do alcance de metas definidas;

- Garantia de que a equipe operacional está ciente das expectativas

de desempenho e qualidade esperadas das saídas produzidas pela

área funcional;

- Coleta e apresentação de feedbacks e sugestões de mudanças em

processos para os gerentes de processos;

- Participação na equipe (liderada pelo gerente de processos) que

avalia e prioriza solicitações de mudança de processos;

- Compartilhamento de informações com o gerente de processos

sobre o desempenho do processo no nível funcional.

6.8. Especialistas:

Muitas iniciativas de transformação de processos ou equipes de

gerenciamento de processos incluem pessoas consideradas

especialistas: pessoas com profundo conhecimento sobre certas

funções ou operações de negócio, que geralmente possuem anos

de experiência e podem fornecer informações sobre o processo

corrente para apoiar o desenho de novos processos.

6.9. Outros conceitos:

6.9.1. Escritório de processos:

Escritório de processos é o dono do processo de gerenciamento

de processos de negócio. São menos centrados no conteúdo dos

processos e mais sobre como esse conteúdo é gerenciado,

incluindo responsabilidades de:

- Definir princípios, práticas e padrões de gerenciamento de

processos;

- Proporcionar métodos e ferramentas comuns;

- Formar e educar sobre princípios e práticas de gerenciamento

de processos;
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- Difundir a cultura do gerenciamento de processos na

organização;

- Fornecer orientação, mentoria e treinamento em melhores

práticas e padrões;

- Identificar, monitorar e apoiar projetos de transformação de

processos;

- Integrar processos de negócio em nível corporativo;

- Fomentar a inovação e mudança de paradigmas.

O escritório de processos desempenha um papel fundamental na

definição de prioridades e alocação de recursos para os esforços

de transformação de processos e são fundamentais nos esforços

de aumento de maturidade em processos por meio da

padronização do uso de metodologias e tecnologias.

Escritórios de processos podem, adicionalmente, elaborar

reportes de desempenho de processos na ausência dos gerentes

de processos para os donos de processos e liderança executiva,

criando também políticas e normas para processos e trabalhando

.

com áreas da organização para coordenar padrões e evitar

sobreposição, conflitos e falta de clareza.

Exemplos de posicionamento do escritório de 

processos na estrutura organizacional 

Fonte: BPM CBOK®

6.9.2. Repositório de processos:

Um repositório de processos é uma localização central para

armazenar informação sobre como uma organização opera. A

informação pode estar contida em várias mídias com o

mecanismo de armazenamento apropriado para cada mídia.

Um repositório de processos fornece uma referência única para

assegurar comunicação consistente sobre o que é o processo,

......
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como deve ser aplicado e quem é o responsável por sua

execução bem-sucedida; além de manter informações

necessárias para definir adequadamente a medição, análise,

melhoria e controle de processos de negócio.

Um repositório de processos contribui para o sucesso da

estratégia de processos de negócio, fornecendo um mapa para

gerenciar e controlar como a mudança do processo é introduzida

e implementada na organização. A tabela a seguir lista as

diferentes perspectivas que um repositório pode manter:

Papel É responsável por Ponto de vista Nível de modelo

Arquiteto de 

processos

Alinhamento estratégico com o 

desempenho corporativo de 

processos

Perspectiva corporativa
Modelo corporativo de 

processos

Dono de processos Desempenho de processos Perspectiva de negócio
Modelo de processos de 

negócio

Gestores funcionais
Supervisão e 

execução do trabalho
Perspectiva operacional Modelo de fluxo de trabalho

Diferentes perspectivas de um repositório de processos 

Atividades de gerenciamento do repositório de processos

incluem:

- Armazenamento, gerenciamento e alteração de conhecimento

de processos;

- Criação de uma estrutura de repositório;

- Definição e manutenção de procedimentos para assegurar que

alterações sejam validadas e aprovadas;

- Mapeamento de processos com fornecimento de infraestrutura

para habilitar o uso de modelos no repositório.
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Nunca será perfeito. Poucas semanas para coleta de informações

e alguns dias em um workshop é tudo que é necessário para

desenvolver um modelo útil que servirá como base para as

próximas etapas. O novo processo foi desenhado e a melhoria

deve ser contínua! O que acha de já começar a testá-lo?

Analisar o desempenho

Obtenha dados reais sobre o conjunto de medições de tempo,

custo, capacidade e qualidade para entrega de produtos ou

serviços e estabeleça uma linha-base (lacuna) para avaliação

posterior entre o nível atual de desempenho e o nível de

desempenho esperado. Onde estou em relação a onde pretendo

chegar?

Construir um plano

Construa um plano para melhorar e gerenciar os processos,

respondendo a duas questões fundamentais: a. Quais dos nossos

processos precisam ser transformados para atingirmos nossos

objetivos? b. Quem será indicado para conduzir essa

transformação?

Ver de fora para dentro

Entenda o negócio sob o ponto de vista do cliente ou de quem está

de fora da sua área funcional. Como os interessados nos resultados

do processo avaliam o serviço que você presta?

Atribuir corretamente nomes aos processos

Não chame processos pelo nome utilizado para descrever áreas

funcionais. Isso ajudará a modificar a mentalidade de uma visão

orientada à área funcional para uma visão orientada para os

processos que ali ocorrem (por exemplo, DO pedido AO caixa).

Novos nomes para ver as coisas de novas formas.

Descrever os processos com clareza

Seja claro na definição dos processos: onde o processo inicia,

funções envolvidas, entregáveis do processo, medições de

desempenho, dentre outros. As pessoas interessadas no processo

conseguem compreendê-lo?

Fazer rápido

Não gaste semanas ou meses para tentar alcançar a perfeição.

.........
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Ao considerar gerenciamento de desempenho de processos, as

organizações precisam compreender o que é realista para elas por

meio da avaliação de seu nível de maturidade em processos. Na

realidade, a capacidade da organização de medir desempenho de

trabalho em qualquer nível (fluxo de processo, fluxo de trabalho ou

tarefa) está relacionada ao seu nível de maturidade em processos.

Isso se dá porque em cada nível de maturidade a organização irá

entender os processos de uma forma diferente.

Um modelo de maturidade em processos pode fornecer a direção

necessária para definir e construir um plano de mudança de

processos. Esse plano irá mostrar o que a organização precisa

alcançar para avançar para o próximo nível de maturidade.

8.1. Níveis de maturidade:

Modelos de maturidade geralmente possuem uma escala que vai do

nível 1 ao 5, sendo o 1 o nível de mais baixa maturidade e 5 o nível

de mais alta maturidade:

Nível 1: nada é esperado da organização, além de “fazer o trabalho

e entregar o que o cliente quer”;

Nível 2: alguns indicadores, métricas e medidas de tempo,

custo, capacidade e qualidade são definidos;

Nível 3: o processo passa a usar indicadores, métricas e

medidas de desempenho de processo ponta a ponta, deixando

de lado limites funcionais e se conectando com o foco do

cliente;

Nível 4: indicadores, métricas e medidas de desempenho de

processo, assim como o gerenciamento de desempenho de

processos interfuncionais, são determinados a partir dos

objetivos estratégicos da organização;

Nível 5: o gerenciamento de processos e medição de

desempenho fundem-se em um único elemento, em que a

medição direciona o gerenciamento e as estratégias e objetivos

organizacionais são conectados ao foco do cliente.

Como exemplo, podemos citar o Modelo Integrado de

Maturidade de Capacidade (CMMI) do CMMI Institute,

que pode ser usado como guia na avaliação de áreas de

processos específicas ou na maturidade em processos da

organização.
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NÍVEL 1 – INICIAL

Sucesso depende de 
heróis (processos 

imprevisíveis, pouco 
controlados e reativos)

NÍVEL 2 –
GERENCIADO

Capacidade de 
gestão de projetos 

(processos 
caracterizados por 

“Projeto” e as ações 
são frequentemente 

reativas).

NÍVEL 3 –
DEFINIDO 

Processo comum 
adaptado às 

necessidades dos 
projetos (processos 
caracterizados para 

“Organização” e são 
proativos)

NÍVEL 4 –
GERENCIADO

QUANTITATIVA
MENTE 

Capacidade de 
planejar 

estatisticamente a 
qualidade (processos 

medidos e 
controlados)

NÍVEL 5 – EM 
OTIMIZAÇÃO

Capacidade de 
prevenir defeitos e 

inovar (foco contínuo 
na melhoria dos 

processos)

Níveis de maturidade de acordo com o Modelo Integrado de Maturidade de Capacidade (CMMI):

8.2. Avaliação de Maturidade:

Avaliar a maturidade em processos de uma organização é parte integral da compreensão de onde ela está hoje e onde pretende ir em

sua jornada de processos. Avaliações de maturidade geralmente se concentram na capacidade de uma organização em relação aos seus

processos e na capacidade desses processos para entregar resultado de negócio, sendo úteis para identificar possíveis lacunas (gap

analysis). Uma curva de maturidade é apresentada a seguir para facilitar a compreensão de como muitas organizações avaliam tal

maturidade:
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Estado Ad-hoc (Inicial): organizações no estado inicial têm

pouca ou nenhuma compreensão e definição sobre os processos

interfuncionais. Embora possam existir fragmentos de descrição

de atividades funcionais (por meio de procedimentos

operacionais padrão ou em materiais de treinamentos, por

exemplo), esses fragmentos se restringem às áreas funcionais,

cujo método de apresentação é inconsistente e não pode ser

compreendido sem profundo conhecimento da atividade

funcional.

Ad-hoc

Definido

Controlado

Arquitetado

Gerenciado 
proativamente

Curva de maturidade em processos Problemas encontrados:

Em relação aos colaboradores:

- Baixa satisfação no trabalho;

- Trabalham com apatia, falta de engajamento e responsabilidade;

- Têm dificuldade de acompanhar mudanças constantes;

- Gastam muito tempo com discussões sobre os erros;

- Formados na cultura do heroísmo por meio de um sistema de

recompensa que premia heróis e minimiza a importância da

equipe.

Em relação à unidade administrativa:

- Não possuem informação confiável sobre o gerenciamento ou

as informações existentes são conflitantes;

- Não conseguem compreender e prever problemas;

- Têm dificuldades para atrair e reter talentos;

- Têm dificuldades para expandir a capacidade, apesar do

aumento do número de colaboradores.
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Em relação aos processos:

- Papéis e responsabilidades pouco claros a partir da perspectiva

do processo;

- Má qualidade do serviço e considerável volume de retrabalho;

- Grande volume de handoffs entre papéis e falta de um

protocolo padrão;

- Alta variação no modo de trabalho das pessoas no mesmo

papel, responsáveis por produzir o mesmo resultado;

- Falta de compreensão do processo ponta a ponta e falta de

entendimento do impacto que as mudanças podem causar nas

atividades.

Passando do estado Ad-hoc (inicial) para o estado Definido

de maturidade (fases Planejar e Executar do PDCA):

organizações que avançam do estado inicial para o estado

Definido de maturidade farão investimentos nas capacidades de

planejamento e definição do processo e desenho detalhado,

criação e implementação do processo, por meio do

desenvolvimento de:

- Maior conscientização e compreensão do que é o processo de

negócio, como se relaciona com a entrega de valor para o

cliente e como conecta os procedimentos em nível operacional;

- Maior compreensão de como a estrutura organizacional apoia

a execução do processo de negócio;

- Surgimento de papéis no processo, como arquitetos e analistas

de processos;

- Desenvolvimento de métodos e ferramentas de análise de

processos de negócios;

- Progressão do desenho rudimentar para o uso de ferramentas

mais sofisticadas de modelagem.

Passando do estado Definido para o estado Controlado de

maturidade (fase Monitorar do PDCA): organizações que

avançam do estado Definido para o estado Controlado, investem

nas capacidades de monitorar e controlar o desempenho com

respostas para mudanças e melhorias contínuas, por meio do

desenvolvimento de:
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- Maior conscientização e compreensão do que é gerenciamento

de desempenho de processos e porque é importante;

- Investimentos em ferramentas técnicas para estabelecer metas

de eficiência e eficácia para o processo de negócio e

compromisso organizacional de medi-los regularmente;

- Maior visibilidade, em vários níveis, do processo por meio de

medição de desempenho (como por exemplo, aumento da

visibilidade da liderança executiva sobre as operações diárias,

melhor compreensão por parte da equipe operacional do

propósito gerencial dos processos, melhor compreensão do

processo em si e dos resultados entregues ao cliente);

- Surgimento de papéis especializados como dono de processos

e gerentes de processos;

- Desenvolvimento de mecanismos formais para analisar o

desempenho do processo, capturar sugestões de mudança,

avaliar mudanças não planejadas no ambiente e elaborar

estratégias de melhoria.

Passando do estado Controlado para o estado Arquitetado

de maturidade: organizações que avançam do estado

Controlado para o estado Arquitetado, experimentam sucesso

na implementação do Gerenciamento de Processos de

Negócios, expandindo suas implementações em larga escala

para todos os processos da organização. São capazes de

gerenciar O QUE, ONDE, QUANDO, POR QUE, COMO e

POR QUEM de grandes portfólios de processos e os

apresentam bem definidos no:

- Planejamento estratégico: que lida com o propósito de ser do

negócio e com a proposta de valor para o cliente; e, identifica e

relaciona componentes como visão, missão, objetivos,

estratégias, produtos, serviços e indicadores de desempenho.

- Arquitetura de negócio: que identifica e relaciona os

componentes-chave de negócio, tais como produtos e serviços,

recursos internos, processos de negócio, funções e regras de

negócio, assegurando que suportem a estratégia de negócio e

entreguem valor ao cliente;
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- Arquitetura de processos: que define processos primários, de

suporte e gerenciamento de uma organização, correlacionando

processos a fluxos de trabalho e definindo o inter-relacionamento

entre processos e o relacionamento desses processos com as partes

interessadas;

- Arquitetura da informação: que identifica e relaciona dados e

componentes de informação relevantes para os clientes, parceiros,

fornecedores e unidades de negócio, tratando os componentes da

informação que são criados e transformados através dos diversos

processos que compõem a organização;

- Arquitetura da infraestrutura tecnológica: que identifica e

relaciona a informação e componentes tecnológicos para criar

serviços centrais de negócio, assegurando que componentes como

web services, bancos de dados e redes estejam otimizados e

disponibilizados para os diversos processos que compõem a

organização.

Passando do estado Arquitetado para o estado Gerenciado

Proativamente de maturidade: organizações que avançam do

estado Arquitetado para o estado Gerenciado Proativamente são

....

capazes de controlar as mudanças nos diversos níveis da

organização, planejando e impedindo que comprometam os

processos de negócio, em vez de tornarem-se vítimas da

mudança. Podem rapidamente responder às mudanças de

regulamentação e outras pressões e ameaças externas, ao

identificar antecipadamente quais componentes da organização

poderão ser mais impactados com a finalidade de adequá-los e

modificá-los preventivamente.

Organizações que praticam o gerenciamento proativo de

processos têm amadurecido e implementado amplamente

capacidades de negócio para prover suporte às fases do ciclo

PDCA em um sistema de gerenciamento contínuo:

Ciclo contínuo de melhoria de processos
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Na fase Planejar: as capacidades de suporte ao planejamento e

definição de processos asseguram um alto nível da arquitetura dos

processos primários, de suporte e de gerenciamento da organização

de acordo com a orientação estratégica (planejamento do que pode

ser feito ao identificar problemas e oportunidades de melhoria no

processo);

Na fase Fazer: as capacidades de suporte ao desenho, construção e

implementação detalhada de processos asseguram que os processos

sejam colocados em operação de acordo com as especificações

desenvolvidas na fase Planejar (execução de atividades como o

redesenho do processo, conforme o planejamento inicial);

Na fase Verificar: as capacidades de suporte ao monitoramento do

desempenho asseguram que o desenho do processo é medido de

forma consistente (comparando as expectativas de desempenho

estabelecidas na fase Planejar) e que a informação do desempenho

está prontamente disponível para qualquer um que a solicite

(avaliação dos resultados e dos indicadores de desempenho);

Na fase Agir: as capacidades de suporte em resposta à

transformação e melhoria contínua asseguram que a organização

pode determinar e reagir melhor à informação coletada na fase

Verificar, mantendo a integridade do processo apesar de

mudanças e instabilidades (tomada de atitudes com a elaboração

de novo planejamento para contornar eventuais desvios

identificados na verificação).

E segue o ciclo de gerenciamento contínuo / novamente

Planejar: a partir da fase Agir, novas diretrizes estratégicas,

funcionais e operacionais são levadas para a fase Planejar para

nova definição e planejamento.

À medida que organização amadurece em

Gerenciamento de Processos de Negócio, deixa de

caracterizar o gerenciamento corporativo como uma

área do conhecimento, para assumir um “estado” de

institucionalização de processos. Quer dizer, quanto

mais a organização amadurece em Gerenciamento de

Processos, mais ela transforma “conhecimento” em

“cultura”.
Fonte : Adaptado de  BPM CBOK®
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Estado atual “AS-IS”

Equipe de análise

Análise do processo

Estado futuro “TO-BE”

Plano de implantação

Gerenciamento do Desempenho

Indicadores e medições

Ambiente organizacional

Identificação de processos 

Mapa preliminar

Processo de mudança

Plano de engajamento

PLANEJAMENTO MODELAGEM DESENHO MONITORAMENTO MELHORIA

GUIA PRÁTICO DE GESTÃO POR PROCESSOS
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ESTUDE O AMBIENTE:

1. Analise se o seu ambiente organizacional/funcional é um ambiente desestruturado:

GUIA PRÁTICO DE GESTÃO POR PROCESSOS

Quanto à gestão de processos:

a) Não existe uma pessoa responsável pelo processo. A responsabilidade sobre a produtividade e qualidade está fatiada por servidores

diversos que são afetados por esse processo;

b) Os controles internos são raros, e, quando existem, não são confiáveis;

c) Não foram estabelecidos indicadores nem metas de desempenho. Logo, qualquer resultado é recebido com naturalidade. Ninguém

sabe o que é um bom ou mau resultado.

d) Você não se recorda de terem ocorrido ações de melhoria implementadas nos últimos 12 meses;

e) Os servidores mais novos aprendem sua rotina pela observação do trabalho dos mais antigos. Eles desconhecem o estabelecimento

formal de padrões e jamais se reuniram para compreender ou dar sugestões sobre o sistema vigente;

f) Há nítida desmotivação e todos parecem sufocados pelo volume de trabalho em atraso. O último processo é sempre considerado

mais urgente do que o anterior. O post-it com a palavra “Urgente” parece fazer parte de todos os processos em andamento;

g) A rastreabilidade é precária, devido a existência, por exemplo, de pelo menos três sistemas de protocolo diferentes no mesmo setor.

Não há critério de relacionamento entre os dados de busca usados para localização de um processo;

h) Os recursos tecnológicos disponíveis são precários. Faltam máquinas e os softwares não sofrem manutenção regulares,

perpetuando erros e aplicações já em desuso. As áreas e as pessoas desenvolveram suas próprias aplicações sem nenhuma

coordenação da área de TI;

i) O layout não auxilia em nada o fluxo de informações, nem a privacidade dos servidores. O mobiliário é velho e malconservado,

dando um aspecto muito ruim às instalações.

PLANEJAMENTO
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IDENTIFIQUE

1. Identifique os processos que irão ser gerenciados: selecione processos que tenham impacto importante para a área (processos que

impactam prioritariamente os resultados da área e/ou processos que impactam nas interações com outros processos de outras áreas, e,

estão limitando ou atrapalhando os resultados):

Quanto à gestão de pessoas:

a) Não se percebe um esforço institucional, sistemático, visando à capacitação dos servidores envolvidos com o processo;

b) Nenhum perfil está estabelecido para as pessoas que ocupam os diversos postos de trabalho daquele processo;

c) Faltam práticas gerenciais direcionadas para o aperfeiçoamento contínuo dos processos, bem como para o reconhecimento do

desempenho excepcional dos funcionários;

d) Não há uma avaliação de desempenho criteriosa;

e) A baixa autoestima é uma característica marcante dentro do time de trabalho.

a) Impacto sobre o cliente: qual a importância do processo para aquilo que é entregue ao cliente?

b) Impacto sobre a organização: qual a importância do processo para a organização?

c) Impacto sobre o trabalho: qual a complexidade do processo e quantidade de tempo e recursos consumidos por ele?

2. Procure o que é crítico naquele processo e precisa ser melhorado, ou seja, as lacunas de desempenho (problemas com a logística,

falta de qualidade, inflexibilidade, descumprimento de prazos, necessidade de inovação, morosidade ou falta de confiabilidade).
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3. Durante a determinação do processo a ser priorizado, considere avaliar o nível de maturidade em que o(s) processo(s) se encontra(m)

seguindo a classificação a seguir. Ressalte-se que é apenas uma escala orientadora, podendo existir níveis intermediários, conforme a

realidade de cada organização:

GUIA PRÁTICO DE GESTÃO POR PROCESSOS

PLANEJAMENTO

Nível 0: Não existente. A área funcional não reconhece a necessidade do processo.

Nível 1: Inicial. Existe a conscientização da necessidade de se gerenciar determinado processo, mas o processo é informal e

desorganizado.

Nível 2: Repetitivo e intuitivo. Existe determinado processo, mas é informal e não é revisado. O processo segue um padrão regular.

Nível 3: Processo definido. O determinado processo está instalado com pontos de controle para reavaliação dos níveis de serviço e

satisfação do cliente.

Nível 4: Gerenciado e medido. Medidas de desempenho refletem cada vez mais as necessidades do usuário final e não somente os

objetivos do processo.

Nível 5: Otimizado. Os níveis de serviço são continuamente reavaliados para garantir alinhamento do processo com os objetivos do

negócio.

4. Durante a determinação do processo a ser priorizado, considere também identificar para que o(s) processo(s) existe(m), refletindo

sobre questões como:

a) Qual a importância do processo? Ele faz parte do coração do negócio ou se trata de um processo de apoio?

b) Qual o objetivo do processo? Por que ele existe?

c) Qual o(s) produto(s) ou serviço(s) entregue(s) pelo(s) processo(s) aos clientes ou pessoas interessadas?

d) O(s) produto(s) ou serviço(s) fornecido(s) atende(m) às necessidades e expectativas dos clientes ou pessoas interessadas?
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ELABORE UM MAPA PRELIMINAR E PLANEJE

1. Caso tenham sido identificados vários processos, é importante, antes de iniciar a fase de mapeamento / modelagem, elaborar um

mapa com todos os processos identificados e suas interações, de forma genérica (com esse mapa inicial haverá maior facilidade na

escola da sequência dos processos a serem mapeados e modelados, melhor entendimento e maior garantia de que nenhum processo será

esquecido).

2. Selecione o método para este mapa, podendo ser fluxo, método 5W2H, Matriz de Priorização de Processos, Matriz GUT ou Matriz de

Relevância x Urgência:

GUIA PRÁTICO DE GESTÃO POR PROCESSOS

PLANEJAMENTO

Exemplo de fluxo – Macroprocessos de uma empresa
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Exemplos de método 5W2H

O QUE? QUEM? ONDE? POR QUÊ? QUANDO? COMO? QUANTO?

Criação de um novo 

website

Pedro 

Campos
Online

Aumentar a geração de 

oportunidades comerciais

De 01/06/2020 a 

31/07/2020

Contratação de 

empresa 

especializada

R$ 10.000,00

Capacitação da equipe de 

atendimento

Equipe de 

atendimento
Goiânia

Reduzir o número de 

reclamações dos clientes
01/06/2020 Treinamento interno Sem custo

Implantação de um 

sistema de gestão 

orçamentária

Camila 

Campos

Online
Melhorar a previsibilidade 

de resultados e reduzir 

riscos futuros

De 01/06/2020 a 

15/06/2020

Contratação de 

solução online 

especializada

R$ 399,00 

mensais
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O QUE? QUEM? ONDE? POR QUÊ? QUANDO? COMO? QUANTO?

Aumentar a temperatura do 

forno
José Forno 2W5C

Diminuição da 

duração do processo
01/maio

Aumentar 

potência do motor 

Aumento de 0,5% 

do custo operacional

Incluir inspeção durante o 

processo 
Carlos Linha 17 Diminuir refugo 05/junho

Aumentar um 

operador 

1 salário + 

benefícios

Reunião de segurança no 

início do turno
Larissa

Unidade de 

BH

Diminuição de 

acidentes 
07/maio

Reunião com o 

supervisor de 

segurança

5 minutos iniciais do 

turno (custo zero)

Comprar novo sistema de 

manutenção
Roberto Unidade SP

Muitos dias fora da 

meta de produção 
01/março 

Implantação de 

novo sistema pela 

Manutenção

R$ 20.000,00

O QUE?

Contramedida

QUEM?

Responsável

ONDE?

Local

POR QUÊ?

Justificativa

QUANDO?

Prazo

COMO?

Procedimento

QUANTO?

Custo

Reduzir interferência na 

placa dos assinantes
José M. Supervisão 

Evitar propagação 

de radiofrequência 

pela rede

10 meses
Trocando placa A 

por tipo B
R$ 1.000,00

Colocar filtros supressores 

da radiofrequência

Antônio 

Carlos

Supervisão 
Evitar propagação 

de radiofrequência 

pela rede

8 meses

Colocando-os nas 

linhas dos 

assinantes

R$ 500,00



Secretaria de Estado da 
Segurança Pública

erência de Planejamento InstitucionalGestão Integrada

Superintendência deGUIA PRÁTICO DE GESTÃO POR PROCESSOS

PLANEJAMENTO

CRITÉRIO

Ponderação

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

(1 a 5)

CUSTO

(1 a 5)

IMPACTO CLIENTE

(1 a 5)

SEGURANÇA

(1 a 5)

OUTROS

(1 a 5)

TOTAL

Processo 1

Processo 2 

Processo 3

Processo 4 

Processo n

Exemplo de Matriz de Priorização de Processos

Matriz GUT

IMPORTÂNCIA = G x U x T

VALOR
GRAVIDADE

É o fator impacto financeiro ou qualquer outro 

dependendo dos objetivos da instituição

URGÊNCIA
É o fator tempo

TENDÊNCIA
É o fator tendência (padrão de desenvolvimento)

5 Extremamente grave Agir imediatamente Irá piorar rapidamente se nada for feito

4 Muito grave Agir com alguma urgência Irá piorar em pouco tempo se nada for feito

3 Grave Agir o mais rápido possível Irá piorar a médio prazo

2 Pouco grave Pouco urgente Irá piorar a longo prazo

1 Sem gravidade Pode esperar Não irá mudar, pode até melhorar
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Problema G U T G x U x T

Grau Crítico

Orçamento anual não aprovado 1 3 5 15

Planilha orçamentária ineficiente 5 5 4 100

Falta de controle de fluxo de caixa 4 4 4 64

Exemplos de Matriz GUT

Sequência de Atividades

3ª

1ª

2ª

Problema G U T G x U x T

Grau Crítico

Atraso na entrega 4 4 3 48

Capacitação da equipe de vendas 3 3 1 9

Defeitos na produção da embalagem 5 5 5 125

Aumento do consumo de água 3 2 5 30

Sequência de Atividades

2ª

4ª

1ª

3ª

Problema G U T G x U x T

Grau Crítico

Atraso na liberação de créditos 4 4 4 64

Baixo interesse dos fornecedores nas

licitações

4 4 3 48

Atraso na liberação de recursos financeiros 4 3 3 36

Especificações de materiais imprecisas 4 3 1 12

Sequência de Atividades

1ª

2ª

3ª

4ª
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Matriz de Relevância x Urgência

Relevância: atribuída a tudo que seja de fundamental importância, ou seja, que traga resultados positivos e sustentáveis para

implementação de projetos ou em melhorias de processos organizacionais. Na matriz pode ser priorizado como sendo de baixa, média ou

alta relevância.

Urgência: situação que exige uma tomada de decisão imediata a fim de evitar efeitos indesejados ou para obter ganhos rápidos na

implementação de projetos ou em melhorias de processos organizacionais. Na matriz pode ser priorizado como sendo de baixa, média ou

alta urgência.
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Matriz de Relevância x Urgência

1. Levante os dados: liste os problemas, atividades, processos, ideias, soluções ou projetos com dificuldade em sequenciar.

2. Faça a priorização: enquadre cada um dos elementos levantados em cada quadrante de 1 a 4 (levando em consideração as perspectivas

da priorização de relevância e urgência para o processo ou projeto avaliado).

3. Compartilhe sua priorização: priorizar é um processo essencialmente qualitativo que deve observar os impactos quanto as partes

interessadas e os resultados esperados do projeto ou processo;

4. Valide a priorização: a priorização é um meio para tomada de decisão. Assim as informações devem ser escaladas dentro da

organização conforme o nível de autonomia de cada assunto. A ferramenta já é realizada em formato de apresentação para facilitar esta

etapa e evitar retrabalho.

5. Implemente o item priorizado: por fim, visualize os itens de maior relevância e trace um plano de ação para monitoramento e

implementação dos itens priorizados.
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MODELE

1. Escolha a notação de modelagem que mais atenderá aos seus objetivos (não precisa ser apenas as notações convencionais; você pode

montar um modelo exclusivo que atenda os seus propósitos).

2. Represente o processo de maneira completa e precisa sobre seu funcionamento: o desenho deve deixar claro o escopo do processo,

áreas/pessoas envolvidas e o resultado do processo.

3. Uma equipe pode ser formada para verificação do processo em seu Estado atual “AS-IS” (verificar se o modelo realmente condiz com

a realidade, ou seja, com a forma como o trabalho é executado diariamente).

ANALISE

1. Defina uma equipe de análise:

a. Defina uma equipe composta por pessoas capacitadas e conhecedoras do processo para analisar atividades, regras e problemas, visando a

melhoria do processo;

b. Escolha aquele que irá gerenciar a equipe (Gerente de processos);

c. Estabeleça e atribua papéis (Analistas de processos e especialistas), podendo ser utilizado na atividade o artefato a seguir:

Unidade Administrativa:

Equipe de análise do (s) processo (s) (nome do processo):

Participantes Atribuição Responsabilidades
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d. Determine tempo suficiente para que os membros da equipe possam contribuir adequadamente com o trabalho (lembre-se que esse tempo

não deve ser longo, somente o suficiente para coleta das informações);

e. Oriente a equipe em relação aos processos que serão gerenciados e modelos já existentes;

f. Forneça todo material necessário para estudo do(s) processo(s), incluindo o modelo do processo disponível em um formato que todos

possam ver.

2. Obtenha informações sobre o processo:

a. Levante questionamentos sobre o processo em análise:

 Por que foi criado?

 Onde o processo se encaixa na cadeia de valor da organização?

 O processo está apoiando objetivos estratégicos da organização?

 Provê valor para a organização?

 O que o processo está tentando realizar?

 Quão bem funciona no ambiente atual de negócios e quão bem poderia se adaptar a um ambiente de mudanças?

 Quais são os riscos para o processo (ambiente externo e interno)? O processo pode se adaptar para sobreviver a esses riscos?

 Quais são os sistemas necessários para apoiar ou habilitar o processo e quão sustentáveis são esses sistemas?
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Entrevista: entreviste aqueles que participam das atividades ou, de alguma forma, estão associados ao processo.

Workshop estruturado: realize uma reunião na qual as partes envolvidas criam modelos de forma interativa, dando ideias,

sugestões, novas definições e produzindo desenhos de como deve ser o processo.

Observação direta: escolha o tamanho da amostra (um ou mais executores) e observe como o trabalho está sendo executado,

identificando variações e desvios que ocorrem no dia a dia do trabalho. Certifique-se de que o trabalho observado represente a

rotina natural do serviço em vez de uma amostra artificialmente selecionada (uma forma de comprovar isto é comparar os

resultados obtidos durante a observação com resultados anteriores do processo, como por exemplo, produtividade). Depois que

você compreendeu o básico do que o executor está fazendo, pode ser útil perguntar sobre ações que não foram bem

compreendidas:

- O executor entende como as tarefas que executa impactam o resultado final de todo o processo e o cliente do processo?

- O executor sabe o que acontece em todo o processo ou está simplesmente trabalhando em tarefas conhecidas de seu papel

específico?

- Quais critérios utiliza para saber, ao final de cada ciclo, se o desempenho é satisfatório?

b. Levante informações sobre o processo em análise, por meio dos métodos adiante sugeridos: 
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Fazer em vez de observar: Quando for viável e útil, peça ao executor para lhe ensinar o trabalho (isso pode fornecer detalhes

adicionais sobre o processo). Ensinar faz com que o executor reflita sobre aspectos do processo que podem ocorrer

inconscientemente; ao passo que, ao executar o processo, você terá uma noção maior dos aspectos físicos da tarefa e pode avaliar

melhor os detalhes da operação.

Simulação de atividades:

 Durante a entrevista - um membro da equipe de análise percorre cuidadosamente cada atividade observando suas entradas,

saídas e regras de negócio que regem seu comportamento.

 Durante um workshop - distribua um modelo do processo (em um formato que todos possam ver para acompanhar e notar

eventuais desvios). Em seguida, as partes interessadas no processo se encontram e conversam ao longo da execução. Na

sequência, cada pessoa que representa uma etapa do processo discute em detalhes o que é feito, como as ações são regidas, que

passos são realizados e quanto tempo irá durar.

3. Verifique o desempenho de Processo:

a. Comece com os problemas de desempenho - analise o desempenho de processo através de questionamentos como:

 Existem lacunas entre como o processo está sendo executado e como deveria executar?

 O processo está alcançando seus objetivos de desempenho?

 Qual é o nível de serviço aceito para o processo?

 Os tempos de resposta estão de acordo com as metas?
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b. Identifique se existem handoffs através de questionamentos como:

 Existem lacunas entre como o processo está sendo executado e como deveria executar?

 Como podemos saber se o processo tem melhorado?

 Como o monitoramento de processos é gerenciado?

 Existem métricas ou indicadores de desempenho revistos continuamente para que o processo seja monitorado? 

 Como os desvios são tratados?

 Quais handoffs são mais prováveis de atrasar o processo?

 Existem gargalos de informação ou serviços como resultado de handoffs?

 Os handoffs podem ser eliminados?

 Que meios existem para gerenciar sequenciamento, tempo e dependências em handoffs?

c. Confirme as regras de negócio - Verifique se existem regras de negócio envolvidas no processo e se são eficientes através de

questionamentos como:

 Por que e quando as regras de negócio foram criadas e como foram definidas?

 As regras de negócio estão alinhadas com os objetivos da organização?

 As regras existentes são cumpridas?

 As regras existentes cobrem de forma abrangente cenários e direcionadores de decisão encontrados na execução do processo?
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d. Analise a capacidade deste processo considerando questões como:

 Existem lacunas, ambiguidades ou contradições nas regras do processo?

 Processos dependentes ou inter-relacionados são governados por regras consistentes? Ou contraditórias?

 As regras de negócio causam obstáculos ao exigir aprovações desnecessárias, passos ou restrições que deveriam ser

eliminadas?

 Qual seria o resultado de se eliminar certas regras de negócio?

 Quais regras de negócio estão faltando para garantir a conformidade legal?

 Que processo está em vigor para gerenciar a mudança de regras de negócio?

 O processo pode aumentar sua capacidade? Se os volumes aumentam, em que ponto o processo entra em colapso?

 Quão bem funciona um processo em baixa capacidade de operação? 

 Quais as consequências do processo quando ocioso?

 O que acontece ao processo quando insumos chegam atrasados ou estão indisponíveis?

 Quando o processo acelera ou desacelera, o que acontece aos processos na sequência?

e. Visualize se há gargalos - Analise se no processo há algum gargalo através das seguintes questões:

 Quais são os fatores que contribuem para o gargalo (pessoas, sistemas, infraestrutura, fatores organizacionais)?

 O gargalo ocorre em torno de handoffs?

 O gargalo é resultado de uma restrição interna ou externa? Qual é a natureza da restrição? Disponibilidade de recursos? 

Regras? Dependências de processos?
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f. Compreenda as implicações do envolvimento humano no processo - verifique como as pessoas têm realizado suas atividades (se há

padronização na execução e se as pessoas possuem conhecimento suficiente para executar determinada atividade) através de perguntas

como:

 Quanta variabilidade é introduzida pelo executor do processo?

 Qual é a complexidade da tarefa? Quais são as habilidades necessárias? 

 Como os executores são treinados para a tarefa?

 Como os executores sabem quando a tarefa é bem realizada?

 Quais os mecanismos de feedback são usados para orientar o executor? O que o executor faz com esse feedback? O que o 

executor pode mudar com esse conhecimento?

 O executor sabe onde a tarefa se encaixa no processo e quais resultados das ações são levados adiante no fluxo de trabalho? O

executor sabe o que acontece antes da tarefa?

 Quanto conhecimento está disponível para o executor realizar essa tarefa? É suficiente?

 As pessoas precisam recorrer a esforços “heroicos” ou intervenções para finalizar o trabalho?

 Existem pessoas com papéis semelhantes realizando trabalhos diferentes ou realizando o mesmo trabalho de forma diferente?

g. Verifique se existem e quais são os controles sobre o processo analisado, conforme o artefato sugerido:

Controles de processos Processos de Controles

Define o controle existente Define os passos para conseguir determinado controle

(Exemplo: o requisito para se obter uma assinatura) (Exemplo: os passos que devem ser realizados para obtenção da 

assinatura)
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As seguintes perguntas podem ajudar na compreensão de quais controles de processo devem ser colocados em prática:

 Existem controles legais ou riscos regulatórios que devem ser considerados em relação ao processo?

 Quais são os impactos ambientais do processo e quais desses impactos precisam ser controlados?

 Quem são as agências reguladoras que regulam o processo e quais precisam ser informadas sobre a mudança de processo?

 Que papéis e responsabilidades já existem para controlar e supervisionar os controles de processo?

 As estruturas de controle de processos e os procedimentos são bem documentados e compreendidos? Existem treinamentos e

suporte de certificação para assegurar a compreensão e execução?

h. Analise o processo, considerando duas questões-chave e construa Matrizes de Problemas ou Oportunidades (separadamente ou unidas

por área envolvida) conforme sugestão a seguir:

Questões-chave:

1ª) Como o trabalho pode ser feito com mais eficiência? 

2ª) Como a operação pode ser feita com mais flexibilidade, estando preparada para mudar rapidamente? 

Sugestão para Matriz de Problemas e Oportunidades:

Área funcional ou grupo afetado Problema Oportunidades de Melhoria Impacto da Implementação
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Análise de tempo de ciclo ou análise de duração:

 Quanto tempo a atividade toma dentro do processo (da

entrada inicial até a saída desejada)?

 Podemos reduzir esse tempo?

Análise de padrão:

 Um mesmo conjunto de atividades ocorre em um ou mais

pontos do processo?

 Podemos identificar duplicidade ou retrabalho nesse

processo?

 As atividades duplicadas podem ser reunidas em um

único subprocesso?

Análise de causa-raiz:

 O que realmente causou o resultado não

desejado/problema/evento?

 É possível evitar que ocorra novamente?

i. Caso necessário, empregue a(s) técnica(s) descrita(s) adiante que melhor explicará (ão) o tipo de dado desejado para o processo analisado

(pode ser utilizada uma ou mais técnicas):

Análise de riscos (priorize os riscos de alta

probabilidade e alto impacto):

 Quais riscos podem ser identificados neste processo?

 Qual a probabilidade de ocorrência?

 Como a ocorrência desse risco impacta a

organização?

 Qual o nível de seu impacto para a organização?

Análise de layout de local de trabalho:

 Durante o processo, há necessidade de o trabalho

passar de uma estação de trabalho/pessoa/local para

outra?

 São realizados movimentos desnecessários de

materiais e recursos à medida que o trabalho vai

sendo concluído nas estações de trabalho?

 É possível identificar gargalos relacionados a esses

movimentos?
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Análise de alocação de recursos:

 Quais recursos são necessários para desenvolver esta atividade

(materiais e humanos)?

 Os recursos estão sendo suficientes para desempenhar a

atividade adequadamente?

 Os recursos estão sendo bem utilizados?

 Em se tratando de recursos materiais (incluindo sistemas), o

executor sabe aproveitar o recurso em sua totalidade? É

necessário treinamento/explanações/reunião de padronização

para a utilização adequada e padronizada do recurso?

 Em se tratando de recursos humanos, o executor está

desenvolvendo um trabalho compatível com as suas habilidades

técnicas?

 É necessário alocar o servidor em frentes de serviço mais

adequadas às suas habilidades?

 Ainda, em se tratando de recursos humanos, o executor possui

demandas compatíveis com a sua capacidade de execução?

Apresenta sinais de sobrecarga de trabalho? Consegue atender

toda a demanda? Ou está sendo subtilizado?

Conseguiria desenvolver demandas maiores, mais complexas

ou mais específicas devido a sua capacitação? É necessário

reorganizar as atividades do servidor, distribuindo melhor as

tarefas para os demais membros da equipe?

Análise de motivação e recompensa:

 O executor se encontra motivado para o trabalho? Ele se

identifica e sente satisfação com o trabalho que

desenvolve?

 O executor possui comprometimento com os resultados do

trabalho ou só executa uma parte das tarefas e não sabe se

o trabalho foi concluído ou quando será concluído?

 Que tipo de motivação você proporciona para o executor?

 A equipe já se manifestou sobre um sistema de motivação

(quando questionada ou não)?

 A equipe se sente recompensada?

 Quais as formas de recompensa poderiam ser utilizadas

para valorizar o trabalho de cada um?
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Análise de qualidade:

 Sob a perspectiva daqueles que necessitam do trabalho

realizado, o processo está conseguindo atender às expectativas?

 Por que o resultado não está sendo de excelência?

 O processo é executado conforme planejado? Tudo que é

definido está sendo cumprido pelos executores?

 Ocorrem erros na execução das tarefas? Quais? Por que ainda

ocorrem erros? Faltam recurso, treinamento, motivação, regras

ou organização no fluxo de trabalho? Como podemos

solucionar essa situação?

Análise do valor:

 Todas as atividades do processo agregam valor?

 É possível identificar alguma atividade no processo que não

agregue valor ao resultado final? Que são desnecessárias e/ou

contribuem para aumentar o tempo, os custos, os erros e a

insatisfação do cliente?

 As atividades podem ser claramente identificadas de

acordo com os três tipos básicos?

a) Adiciona valor ao cliente: produz

valor e contribui para a satisfação do

cliente;

b) Adiciona valor ao negócio: contribui

para garantir o cumprimento de políticas

ou regulamentações;

c) Não adiciona valor: atividade que não

adiciona valor ao cliente e nem ao

negócio e deve ser eliminada.

Análise de conformidade legal:

 Quais os requisitos legais / cadeia normativa são

necessários observar neste processo?

 Os requisitos legais são cumpridos/respeitados? Há

necessidade de desdobrá-los em regras internas para

garantir seu cumprimento?
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j. Documente o que foi analisado, conforme sugestão a seguir:

Tipo de análise O que foi verificado Solução / Ações preventivas ou corretivas

Análise de tempo de ciclo

Análise de padrão

Análise de causa-raiz

Análise de riscos

Risco1

(risco) (ação)Probabilidade:

Impacto:

Risco 2

(risco) (ação)Probabilidade:

Impacto:
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Risco 3

(risco) (ação)Probabilidade: 

Impacto:

Análise de layout de local de trabalho

Análise de alocação de recursos

Análise de motivação e recompensa

Análise de qualidade

Análise do valor

Análise de conformidade legal
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DESENHE UM NOVO PROCESSO

1. Desenhe o estado futuro do processo e crie o “TO-BE” considerando as sugestões abaixo (elas são atividades-chave que embora

apareçam em uma sequência lógica, não acontecem necessariamente nessa ordem e muitas ocorrerão simultaneamente):

a) Desenho do novo processo nos diversos níveis de detalhe;

b) Definição de atividades internas ao novo processo e identificação do fluxo de trabalho e dependências;

c) Definição das regras que controlam as atividades;

d) Definição de handoffs de processos entre áreas funcionais;

e) Definição de métricas desejadas no novo processo;

f) Criação e execução de um plano de implementação.

2. Considere todos os questionamentos levantados durante a análise (os problemas identificados também precisam ser considerados em

um novo desenho, para serem eliminados ou mitigados). O desenho do novo processo será baseado na ideia de que o estado atual deve

ser desafiado e que o processo precisa ser melhorado. Nenhuma parte da operação deve ficar de fora de questionamento.

3. Envolva o máximo possível de executores de diferentes funções que interajam com o processo para refletir verdadeiramente o que a

organização pode realizar e afastar o medo da mudança.

4. Com base no modelo “AS-IS”, faça perguntas como:

a) Qual o propósito do processo e dos subprocessos?

b) É redundante ou semelhante a outra atividade que já está sendo realizada?

c) Quais são os problemas e por que estão ocorrendo?
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d) Por que esse passo é necessário?

e) Qual é o seu propósito?

f) Onde deve ser feito?

g) Quando deve ser feito?

h) Quem está melhor qualificado para executá-lo?

i) Está devidamente apoiado por automação?

j) Quais são seus principais problemas?

k) Como os problemas podem ser eliminados?

l) Como a operação pode ser realizada com maior eficácia possível (apenas fazer o que tem de ser feito)?

m) Como a operação pode ser realizada com maior eficiência possível (eliminando atividades e tarefas desnecessárias)?

n) Como desperdícios percebidos podem se removidos?

o) Existem padrões que precisam ser atendidos?

p) Como podemos monitorar a atividade e assegurar que alvos de desempenho sejam atendidos?

5. Distribua cópias do modelo “AS-IS” aos participantes para analisarem se alguma tarefa desnecessária pode ser eliminada.

6. Solicite que a equipe ou cada executor busque criativamente transformações no nível de fluxo de trabalho, dando sugestões de como o

desenho deve ser.

7. Novos modelos podem ser criados por cada um (manualmente mesmo) e depois discutidos ou pode-se desenhar à medida que as

sugestões forem sendo discutidas.
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a) O desenho está completo?

b) O trabalho que não agrega valor foi eliminado?

c) Os problemas foram tratados?

d) As oportunidades de melhoria de negócio foram consideradas?

e) As regras foram revistas?

f) Os “espaços em branco” foram eliminados?

g) O desenho foi comparado com o original “AS-IS” e avaliado quanto à melhoria?

8. Caso cada um desenhe sua própria sugestão, um novo modelo pode ser criado identificando e usando os melhores componentes das

versões de várias pessoas.

9. Após definição do novo modelo “TO-BE”, compare com o modelo antigo “AS-IS”. Neste ponto, vale a pena analisar:

10. Analise com a equipe as regras que influenciam este novo processo:

a) Quais as regras para este novo processo?

b) As regras que existiam no processo original ainda são válidas/aplicáveis?

c) Essas regras são eficazes?

d) Ainda existe alguma regra no processo que pode ser eliminada, pois é mais aplicável?

e) Podemos inserir novas regras para este novo processo?
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2. Reúna novamente a equipe em um workshop para avaliarem e definirem o que deve ser medido, podendo ser utilizados os

questionamentos e artefato adiante sugeridos:

a) O QUÊ vai ser medido? (Qual o resultado desejado?)

b) Qual(is) medida(s) de desempenhado será(serão) utilizada(s)? Tempo? Custo? Capacidade? Qualidade?

c) Qual métrica/indicador será utilizado?

d) POR QUÊ medir?

e) ONDE esses itens identificados serão medidos?

f) O QUE medir para gerar resultados válidos?

g) COMO será medido?

MONITORE O DESEMPENHO DO PROCESSO E ESTUDE AS MELHORIAS

1. Identifique os processos que serão monitorados e considere perguntar:

a) O processo é eficaz? Ele entrega o que deveria?

b) O processo é eficiente? Ele está fazendo as coisas certas?

c) Quem é o nosso cliente? O que ele procura?

d) Estamos fornecendo o que se espera de nós?

e) O processo atual apoia os objetivos estratégicos da Secretaria?

f) Quais são os maiores problemas e desafios que enfrentamos?

g) Quais problemas precisamos resolver primeiro?

h) O que precisamos fazer para resolvê-los?
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3. É possível criar indicadores baseados em modelos de tomada de decisão, seguindo passos como: 

a) O indicador se aplica a qual problema que deve ser resolvido?

b) Que critérios serão definidos para este indicador?

c) Como esses critérios serão avaliados?

d) Que alternativas de ação podem ser levantadas?

e) Como podemos classificar cada curso de ação com base em cada critério? (preveja eventos futuros)

f) Das alternativas levantadas, qual é a melhor (de acordo com o indicador definido)?

ITEM A MEDIR
OBJETIVO DA 

MEDIÇÃO

PARÂMETRO DE 

COMPARAÇÃO
ONDE MEDIR

O QUE 

MEDIR

COMO SERÁ 

MEDIDO

RESPONSÁVEL 

PELA MEDIÇÃO

Abaixo, uma sugestão de formulário simples para documentação de indicadores, composto pelas principais características que estes

devem possuir:

Indicador 

Descrição Descrição básica sobre o indicador, demonstrando principalmente os objetivos da medição

Processo Processo ao qual está relacionado o indicador 

Responsável pela medição Pessoa equipe ou unidade responsável por medir o indicador
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4. Se o seu objetivo é realmente buscar a melhoria do processo, também considere medir o desempenho real do processo em

comparação ao desempenho esperado, por meio de questionamentos como:

Local da medição Local da organização onde será medido

Instrumento de captação Como será medido. Através de qual mecanismo

Periodicidade da medição Intervalo de tempo para realizar a medição

Fórmula Fórmula matemática  para obtenção do indicador

Meta Meta estipulada  para o indicador

a) Aqueles que buscam os nossos serviços estão satisfeitos com o resultado do trabalho realizado?

b) O processo é eficaz? Estamos fazendo as coisas certas?

c) O processo é eficiente? Estamos fazendo certo as coisas?

d) Podemos identificar mais oportunidades para mudança e melhoria do processo? (Essas oportunidades de melhoria devem

estar alinhadas aos objetivos estratégicos)

e) Como podemos implementar de forma eficaz e eficiente o desenho do novo processo nas operações?
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GERENCIE A MUDANÇA

1. Obtenha apoio da equipe para implantar o novo processo, criando uma cultura de mudança baseada em um ambiente de

aprendizagem, em que as pessoas possam avaliar o que estão fazendo, o que têm tentado, o que funciona e o que não funciona,

aprendendo técnicas e aplicando-as para melhorar o fluxo de trabalho.

2. Comunique tudo que está sendo desenvolvido no processo de mudança, passo a passo, com a participação de todos para gerar senso de

propriedade e colaboração; e, obter a aceitação das partes interessadas.

3. Crie um programa de capacitação/treinamento/workshop ou realize uma reunião com a equipe para proporcionar a todos uma visão

sistêmica do que está sendo melhorado/transformado (processos, subprocessos, funções, fluxos de trabalho, tarefas, cenários, passos).

4. Antecipe e identifique resistências e preocupações, intervindo em tempo hábil para minimizar riscos relacionados a barreiras.

5. Prepare a equipe para mudança através de modelos como o Modelo Lewin-Schein e as diretrizes de John Kotter:

Velhas ideias e práticas são 

“derretidos” (descartados, 

“desaprendidos”)

Novas ideias e 

práticas são 

exercidas e 

aprendidas. 

Mudança no 

comportamento.

Novas ideias e práticas são 

incorporadas 

definitivamente ao 

comportamento

2. MOVIMENTO /  MUDANÇA

3. RECONGELAMENTO1. DESCONGELAMENTO

1 URGÊNCIA PARA MUDANÇA

2 ESFORÇO DE MUDANÇA

3 VISÃO E CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS

4 COMPREENSÃO E ACEITAÇÃO

5 REMOÇÃO DE OBSTÁCULOS E ENCORAJAMENTO

6 RESULTADOS E RECONHECIMENTO

7 COMPROMETIMENTO

8 CULTURA ORGANIZACIONAL

Modelo Lewin-Schein

Diretrizes de John Kotter



Secretaria de Estado da 
Segurança Pública

erência de Planejamento InstitucionalGestão Integrada

Superintendência deGUIA PRÁTICO DE GESTÃO POR PROCESSOS

MELHORIA

6. Observe as seguintes estratégias para que as pessoas se habituem aos novos conceitos e informações antes que necessitem

formalmente de lidar com eles:

a) Adote um plano de engajamento, envolvendo as pessoas logo no início do processo de mudanças e

comunique constantemente pequenos incrementos;

b) Adote uma abordagem gradual para mudança e sua aceitação à medida que as pessoas são

apresentadas às novas ideias por meio do envolvimento na busca de soluções;

c) Controle o ritmo da mudança apresentando ideias às partes interessadas em um ambiente informal

de reuniões, workshops e discussões abertas;

d) Garanta que os envolvidos compreendam o significado da mudança, envolvendo-os em

treinamentos, de forma que ela se torne culturalmente aceitável.

7. Atente-se para a forma como a comunicação da mudança é verbalizada (o tom e conteúdo da mensagem pode tanto ajudar a

controlar o medo, como causá-lo).
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Análise SWOT (strengths, weaknesses, opportunities,

threats): técnica de análise que pode ser utilizada para

comparar a organização com seus concorrentes diretos,

identificando vantagens competitivas e avaliando a visão

interna dada pelos pontos fortes (+) e fracos (-) e a visão

externa dada pelas oportunidades (+) e ameaças (-).

Arquitetura de processos: define processos primários, de

suporte e gerenciamento de uma organização, bem como a

correlação desses processos a fluxos de trabalho e atividades

necessários para a entrega de um produto ou serviço.

Também define o inter-relacionamento entre processos e o

relacionamento de processos com clientes e partes

interessadas.

AS-IS: estado atual do processo de negócio.

Atividade: conjunto de tarefas necessárias para entregar uma

parte específica e definível de um produto ou serviço.

Atores do processo: executores, gestores, fornecedores,

clientes ou sistemas que contribuem diretamente para a

realização das atividades do fluxo do processo. Atores de

processo possuem a capacidade de discernir O QUE, ONDE,

QUANDO, POR QUE, COMO e POR QUEM fazer.

Avaliação de desempenho de processos: identificação de

lacunas de desempenho atual do processo em comparação ao

desempenho que deveria apresentar.

- A -
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Benchmarking: técnica de análise que compara o desempenho

de um processo com processos semelhantes no segmento de

negócio e se baseia na aprendizagem das melhores práticas de

organizações similares. É um processo de pesquisa que busca

informações sobre como o processo é desenvolvido naquela

organização e quais fatores levaram ao sucesso dos trabalhos,

podendo então, adotar as mesmas práticas, visto que estas se

demonstraram eficazes naquela organização similar.

BPM (Business Process Management): disciplina gerencial que

integra estratégias e objetivos de uma organização com

expectativas e necessidades de clientes, por meio do foco em

processos ponta a ponta. BPM engloba estratégias, objetivos,

cultura, estruturas organizacionais, papéis, políticas, métodos e

tecnologias para analisar, desenhar, implementar, gerenciar

desempenho, transformar e estabelecer a governança de

processos.

Brainstorming (Tempestade de ideias): técnica de coleta de

dados e exploração da criatividade utilizada para identificar

ideias, soluções ou riscos para problemas empregando uma

equipe ou especialistas no assunto. Normalmente, uma sessão

de brainstorming é estruturada de modo que as ideias de cada

participante possam fluir livremente sem preconceitos, sendo

registradas para análise posterior mais detalhada. Nenhuma

ideia é descartada ou julgada como errada ou absurda. Todas as

ideias são ouvidas e trazidas até o processo de brainwrite que se

constitui na compilação ou anotação de todas as ideias

ocorridas no processo, as sintetizando, a fim de se chegar ao

objetivo comum do grupo. Essa técnica pode ser utilizada em

diversos momentos da gestão de processos, principalmente

quando se busca a solução para algum problema, sendo bastante

eficaz quando utilizada durante a montagem de um Diagrama

de causa e efeito (de Ishikawa), reunindo envolvidos para a

investigação e identificação das causas de uma situação

inesperada no processo.

- B -
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Cadeia de valor: inclui o que contribui para a entrega de

valor ao cliente. Introduzido por Michael Porter, esse

conceito enfatiza a necessidade de otimizar processos e

atividades que “agregam valor” ao produto ou serviço

fornecido para o cliente.

Capacidade do processo: resultados esperados que podem

ser alcançados seguindo-se um processo.

Cenário: na decomposição de tarefas, cenário indica a

modalidade de execução. Por exemplo, a tarefa de “orientar o

cliente” pode ser realizada por meio de distintos cenários: por

e-mail, por telefone ou pessoalmente. Cada um desses

cenários irá demandar uma execução (passos) diferente.

Componentes de processos: são as entradas, os mecanismos,

os controles e as saídas de um processo.

- Entradas: recursos, dados ou “gatilhos” que disparam um

processo;

- Mecanismos: ferramentas (máquinas, sistemas e pessoas) que

realizam atividades em resposta às entradas;

- Controles: requisitos, restrições, guias, limitações, leis,

políticas, normas e regulamentos que determinam ações sobre

as entradas;

- Saídas: resultados das ações dos mecanismos orientados pelos

controles sobre as entradas (idealmente, as saídas são produtos

ou serviços que satisfazem ou superam funcionalidade,

qualidade, custo ou prazo de clientes. As saídas podem disparar

outros processos dentro ou fora da organização).

Cultura organizacional: o modo como fazemos as coisas na

organização.

- C -
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Decomposição do processo: ilustra como o processo de

negócio é subdividido em partes menores a partir do mais

alto nível identificado até o mais baixo nível.

Desempenho de processo: rendimento de um processo em

termos de extrapolações tempo, custo, capacidade e

qualidade. São os resultados reais alcançados na execução de

um processo.

Desenho de processo: é a concepção de novos processos de

negócio e a especificação de como esses funcionarão, serão

medidos, controlados e gerenciados. Envolve a criação do

modelo futuro de processos de negócio “TO-BE” no contexto

dos objetivos de negócio e de desempenho de processos.

Diagrama de causa e efeito: também conhecido como

Diagrama Espinha de peixe ou Diagrama de Ishikawa, é uma

técnica frequentemente utilizada para busca da causa-raiz de

problemas e é composto por uma linha central com

ramificações. O efeito, ou seja, o problema, é anotado no lado

direito da linha central e as diversas categorias de causas de

problemas (os 6 M: material, máquina, medida, mão-de-obra,

método e meio ambiente) são anotadas nas extremidades das

ramificações que são levemente inclinadas para o lado

esquerdo, dando-lhe um aspecto de espinha de peixe.

Diagrama de processos: retrata os principais elementos de

fluxos de processo, mas omite detalhes menores de

entendimento dos fluxos de trabalho. Ajuda rapidamente a

identificar e entender as principais atividades do processo.

- D -
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- E -
Entregável: qualquer produto ou serviço resultado de uma atividade, subprocesso ou processo que será entregue a um cliente da

organização ou a outro processo.

Estratégia: definição de critérios e diretrizes de decisão sobre como os recursos serão alocados para se atingir determinado objetivo.

Estrutura funcional: estrutura organizacional determinada por especialização do trabalho e orientada para metas internas.
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Fluxo de informação: mostra como a informação flui entre

seus pontos de interação.

Fluxo de processos: agregação de subprocessos e respectivas

orquestrações de atividades funcionais em um fluxo que mostra

o movimento e a ordem em que são executados.

Fluxo de trabalho: agrupamento de atividades funcionais que

trata o movimento de informação ou materiais entre elas. As

atividades no fluxo de trabalho são mostradas como um fluxo

que descreve a relação de cada atividade com as demais

realizadas no agrupamento.

Fluxograma: tipo de diagrama que representa graficamente

uma sequência de eventos, passos de processamento e/ou

decisões.

Função: se refere ao grupo de atividades e competências

especializadas relacionadas aos objetivos ou tarefas

particulares. Geralmente, são representadas como

departamentos dentro das organizações (tais como recursos

humanos, finanças, patrimônio e jurídico).
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Gargalo: restrição que cria uma dificuldade de escoamento de

demanda, impedindo que uma meta seja alcançada e/ou que o

desempenho seja ótimo.

Gerenciamento corporativo de processos: é a aplicação de

princípios, métodos e processos de BPM em uma organização,

para assegurar o alinhamento da arquitetura e do portfólio de

processos de negócio ponta a ponta, com a estratégia e recursos

da organização, provendo um modelo de governança para a

gerência e avaliação de iniciativas de BPM.

Gerenciamento de mudança: processo iterativo que utiliza um

conjunto de técnicas para auxiliar uma organização e seus

colaboradores na transição de um estado atual para um estado

futuro sustentável. Promove um alinhamento na organização em

momentos de mudança, preparando a organização e motivando

os colaboradores a alcançar resultados sustentáveis.

Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM - Business

Process Management): disciplina gerencial que integra

estratégias e objetivos de uma organização com as expectativas e

necessidades de clientes, por meio do foco em processos, para

analisar, desenhar, implementar, gerenciar desempenho,

transformar e estabelecer governança de processos. O BPM

pressupõe que os objetivos organizacionais podem ser alcançados

por meio da definição, desenho, controle e transformação

contínua de processos de negócio, mapeando “O QUE, ONDE,

QUANDO, POR QUE, COMO e POR QUEM o trabalho é

realizado”.

Gestão de processos: conjunto de atividades adotadas por uma

organização a fim de identificar os processos críticos (que

entregam valor ao cliente) e analisar continuamente o

desempenho destes, propondo melhorias e ajustes, quando

pertinente.
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Governança: abordagem estruturada para a tomada de decisão e definição dos meios pelos quais as decisões serão ou não

implementadas.

Governança de BPM: diz respeito à definição de diretrizes e regras para a condução das ações de BPM e a consequente

determinação de responsabilidades e autoridades pelas ações dentro da organização. A lógica de governança deve reforçar o

alinhamento estratégico entre o gerenciamento de processos e os interesses e particularidades do negócio.
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Handoff: representa a transferência de controle da execução das

atividades. Qualquer ponto em um processo onde o trabalho ou

a informação passa de uma função para outra é um handoff

nesse processo.

- H -
Indicador: é uma representação de forma simples ou intuitiva de

uma métrica ou medida para facilitar sua interpretação quando

comparada a uma referência ou alvo.

Inside out: perspectiva que adota o ponto de vista de “dentro pra

fora” da organização para análise, desenho e gerenciamento de

desempenho de processos. Está centrada em produtos e serviços e

conectada à visão de mundo, valores, crenças e cultura sob o

ponto de vista da organização.

Instância de processo: cada execução de um processo. Por

exemplo, em um processo de atendimento ao cliente, cada

atendimento realizado é uma instância desse processo.

Institucionalização: construção da infraestrutura e cultura para

apoiar métodos, práticas e procedimentos de forma que se tornem

o modo contínuo de se fazer as coisas na organização.
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Mapeamento de processos: implica mais precisão que uma

diagramação e tenderá a agregar maior detalhe acerca, não

somente do processo, mas também de alguns dos relacionamentos

mais importantes com outros elementos, tais como atores, eventos

e resultados. Mapas de processos tipicamente fornecem uma visão

abrangente dos principais componentes do processo, mas variam

de níveis mais altos para mais baixos de detalhamento.

Maturidade em processos: ponto no qual os processos estão

explicitamente definidos, administrados, medidos, controlados e

otimizados.

Medição de desempenho: capacidade de medir e interpretar o

desempenho de processos.

Medida: é a quantificação de dados em um padrão e qualidade

aceitáveis (exatidão, completude, consistência, temporalidade).

Método 5W2H: método para tomada de ações utilizado para

deixar bem claros os objetivos e as responsabilidades de cada

atividade que compõe a ação; podendo ser aplicado a qualquer

tipo de ação que tenha um término estipulado: What - O que será

feito (etapas); Why - Por que será feito (justificativa); Where -

Onde será feito (local); When - Quando será feito (tempo); Who -

Por quem será feito (responsabilidade); How - Como será feito

(método) e How much - Quanto custará fazer (custo).

Métrica: é uma extrapolação de medidas, isto é, uma conclusão

com base em dados finitos.

Missão da organização: declaração que representa a identidade

da organização estabelecendo seu propósito mais amplo. É a

razão de ser da organização, procurando determinar o seu

negócio e porque ela existe.
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Modelagem de processos: conjunto de atividades envolvidas na criação de representações de processos de negócio existentes ou

propostos. Tem como objetivo criar uma representação do processo de maneira completa e precisa sobre seu funcionamento, ou

seja, objetiva tornar os processos de trabalho explícitos.

Modelos corporativos de processos: modelo que apresenta a visão de alto nível das atividades ponta a ponta necessárias para

criar resultado, serviço ou produto, do processo. Também conhecido por modelo de cadeia de valor. Dependendo das necessidades

da organização, esse modelo pode ser criado em diferentes níveis de detalhe (processo, subprocesso, atividade, tarefa) para

fornecer uma visão funcional completa.



Secretaria de Estado da 
Segurança Pública

erência de Planejamento InstitucionalGestão Integrada

Superintendência de

CONCEITOS BÁSICOS

- O -
Negócio: refere-se às pessoas que interagem para executar um

conjunto de atividades de entrega de valor para os clientes e

gerar retorno às partes interessadas. Abrange todos os tipos de

organizações com ou sem fins lucrativos, públicas ou privadas,

de qualquer porte e segmento de negócio.

Notação: conjunto específico de símbolos e regras usado para

descrever algo.

Outside in: perspectiva que adota o ponto de vista de “fora

pra dentro” da organização para análise, desenho e

gerenciamento de desempenho de processos. Está centrada em

clientes e conectada à visão de mundo, valores, crenças e

cultura sob o ponto de vista do cliente.

- N -
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Parte interessada (stakeholder): pessoas ou organização que, de

alguma maneira, tem interesse direto ou são impactadas por

alguma ação específica.

Passo: na decomposição de tarefas em um determinado cenário,

passo indica a ação em nível atômico necessária para executar o

trabalho. Por exemplo, a tarefa “por e-mail” e “por telefone” irá

demandar passos diferentes.

PDCA (Plan, Do, Check, Act): o ciclo PDCA, ciclo de Shewhart

ou ciclo de Deming tem por objetivo a aplicação do ciclo de

melhoria contínua de um processo, a partir de quatro fases:

planejar (assegurar o alinhamento do contexto de processos de

negócio e do desenho de processos com os objetivos da

organização), fazer (implementar o processo de acordo com as

especificações desenvolvidas na fase Planejar), verificar (medir o

desempenho real do processo em comparação ao desempenho

........

esperado) e agir (definir ações e agir de acordo com os dados de

desempenho do processo na fase Verificar, assegurando que ele

possa ser melhorado continuamente para atender novas metas de

desempenho ao longo do tempo).

Plano de implementação: trata os esforços de transição de um

novo processo “TO-BE” para operar em produção.

Processo: conjunto de atividades interdependentes, ordenadas no

tempo e espaço de forma encadeada, que ocorrem como resposta

a eventos e que possui um objetivo, início, fim, entradas e saídas

bem definidos. Essas atividades são geralmente interfuncionais

ou interorganizacionais que trabalham juntas para criar um

produto ou serviço final. Processos são compostos por atividades

inter-relacionadas que solucionam uma questão específica,

governadas por regras de negócio e vistas no contexto de seu

relacionamento com outras atividades para fornecer uma visão de

sequência de fluxo.
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Processo de Negócio: trabalho realizado para produzir e entregar um resultado, produto ou serviço, independentemente de onde as

atividades são realizadas, que entrega valor para os clientes ou apoia/gerencia outros processos. Os processos de negócio podem ser

classificados em três tipos:

- Processos primários (essenciais ou finalísticos): representam as atividades essenciais que uma organização executa para cumprir

sua missão. Entregam valor diretamente para os clientes, através de produtos ou serviços.

- Processos de suporte: existem para prover suporte aos processos primários, mas também para prover suporte a outros processos de

suporte ou processos de gerenciamento. Entregam valor para outros processos e não diretamente para os clientes, aumentando a

capacidade da organização de efetivamente realizar os processos primários.

- Processos de gerenciamento: tem o propósito de medir, monitorar, controlar atividades e administrar o presente e o futuro do

negócio. São necessários para assegurar que a organização opere de acordo com seus objetivos e metas de desempenho.
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Raias de piscina (swimlanes): dividem uma página ou tela em

múltiplas linhas paralelas. São geralmente representadas por

longos retângulos verticais ou horizontais ou por linhas simples ou

barras. Cada raia equivale a uma função específica ou a uma parte

interessada na execução do trabalho. O trabalho evolui de

atividade para atividade seguindo o caminho do fluxo do processo.

O cruzamento de uma raia para outra representa um handoff do

processo.

Redesenho: aperfeiçoamento do processo, entendido como

melhorias a serem realizadas por meio de racionalização, revisão

ou reestruturação de fluxos de trabalho.

Regras de negócio: regras que impõem restrições ou direcionam

decisões que impactam a natureza e o desempenho do processo.

Repositório de processos: localização central para armazenar

informação sobre como uma organização opera. A informação

pode estar contida em várias mídias com o mecanismo de

armazenamento apropriado para cada mídia.
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Subprocesso: decomposição de um processo de negócio por

afinidade, objetivo ou resultado.

Tarefa: decomposição de uma atividade e representa um

conjunto de passos ou ações executadas para realizar um

trabalho. Essas tarefas, logicamente relacionadas, quando

encadeadas, completam a atividade e geram um resultado

definível que corresponde a partes do produto.

TO-BE: estado futuro do processo de negócio. Visa produzir

alternativas para o estado atual (AS-IS) e incorpora melhores

práticas, redesenho, reengenharia e/ou mudança de

paradigma.

- S -
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