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INTRODUÇÃO

Para que funcionem de forma eficaz e eficiente, as empresas devem de identificar e gerenciar processos inter-relacionados 
e de ponta a ponta. A identificação e o gerenciamento dos processos e das atividades da empresa constituem um impor-
tante passo para o aprimoramento de seu desempenho na busca da excelência.

O e-book Transformação do negócio por meio dos processos proporciona condições aos empresários para desenvolver, 
implementar e avaliar um sistema de gestão baseado em processos, visando à melhoria contínua e à busca por excelência 
da empresa, para que o negócio seja realmente transformado e elevado a outro patamar. 

Esperamos que você tenha uma excelente experiência durante a leitura e que consiga, além de adquirir conhecimentos, 
desenvolver e/ou aperfeiçoar suas competências e obter ganhos reais na gestão dos processos de sua empresa.

Boa leitura!
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CONCEITOS INICIAIS SOBRE 
GESTÃO POR PROCESSOS

Um dos objetivos principais deste e-book é ensinar você a estruturar e aperfeiçoar os processos de sua organização, de 
modo que consiga transformar o seu negócio.

E, caso você ainda não tenha conhecimento do tema, pretendemos iniciar uma jornada dentro do tema processos, criando 
as bases conceituais e estimulando visão sistêmica e pensamento da melhoria contínua, até chegarmos em tópicos mais 
avançados.

O que é BPM?
O gerenciamento de processos de negócio (BPM, do inglês Business Process Management) é uma abordagem disciplina-
da, utilizada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio, 
automatizados ou não, a fim de atingir resultados consistentes com metas estratégicas da organização.

A abordagem proposta pelo BPM é ir além da simples melhoria – é buscar a transformação dos processos, com foco no 
aumento da performance, por meio da obtenção de resultados mensuráveis, e consequentemente transformar os negó-
cios. Ou seja, é transformar, fazendo mais e melhor.

BPM é:

• uma cultura, uma forma de organizar e aplicar, de modo articulado, metodologias, técnicas e ferramentas;

• um meio e não um fim, pois a orientação é para a obtenção de resultados, e utiliza os processos como um meio para 
isso;

• o foco é na ação, na transformação de fato, na busca por melhores produtos e serviços, com maior eficiência, de forma 
a gerar valor para os clientes e para a sociedade, de maneira sustentável.
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Benefícios da adoção do BPM
A aplicação do BPM traz benefícios em vários níveis e para várias partes interessadas:

• Para a organização: definições claras de responsabilidade; medições e acompanhamento do desempenho, melhoran-
do a conformidade e reduzindo custos; gestão do conhecimento e melhor compreensão das operações de negócio.

• Para os clientes: maior controle dos compromissos com os clientes e consequente melhor atendimento às suas expec-
tativas.

• Para a gerência: melhoria do planejamento e projeções; superação de obstáculos de fronteiras funcionais e otimização 
do desempenho do processo.

• Para os atores dos processos, que são todos aqueles envolvidos – como executantes, donos, fornecedores e clientes 
do processo: definição de papéis e responsabilidades; visão e compreensão do todo; clareza com os requisitos do tra-
balho; uso de ferramentas adequadas e reconhecimento pelo trabalho.

O que é processo?
Você já deve ter ouvido aquela definição clássica, mais simples, que processo é uma sequência de atividades que trans-
forma entradas em saídas. Porém, ele também pode ser descrito como as ações que transformam insumos em produtos 
de valor para o cliente.

O cliente pode ser interno ou externo (requisitos = necessidades). Internamente, o que existe são atores de processo ou 
outros processos que se encadeiam logicamente com:

a agregação de atividades e comportamentos (conhecimento tácito);

a noção de trabalho ponta a ponta interfuncional é um ponto-chave;

as atividades são governadas por regras de negócio.

Definição do CBOK
Os processos são disparados por eventos específicos e apresentam um ou mais resultados que podem conduzir ao térmi-
no do processo ou à transferência de controle para outro processo. 

Processos são compostos por várias tarefas, ou atividades inter-relacionadas, que solucionam uma questão específica. 
No contexto do gerenciamento de processos de negócio, um “processo de negócio” é definido como um trabalho ponta 
a ponta, que entrega valor aos clientes. A noção de trabalho ponta a ponta é fundamental, pois envolve todo o trabalho, 
cruzando limites funcionais necessários para entregar valor aos clientes.

Demanda    Processamento    Entrega de resultado
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Tipos de processos
Processos de negócio ou primários

São ponta a ponta, interfuncionais e entregam valor aos 
clientes. Processos de negócio, ou primários, são frequen-
temente chamados de processos essenciais, pois repre-
sentam as atividades essenciais que uma organização de-
sempenha, para cumprir sua missão. 

Esses processos formam a rede principal da cadeia de va-
lor, na qual cada passo agrega valor ao passo anterior. Isso 
é medido por sua contribuição, na criação ou entrega de um 
produto ou serviço, e, em última instância, ao gerar valor 
aos clientes.

Processos de apoio ou suporte

São desenhados para prover suporte a processos primários, frequentemente pelo gerenciamento de recursos e/ou infra-
estrutura requeridos pelos processos primários. O principal diferenciador entre processos primários e de suporte é que os 
processos de suporte não geram valor direto aos clientes, ao passo que os processos primários sim.

Exemplos comuns de processos de suporte incluem gerenciamento de tecnologia da informação, gerenciamento de infra-
estrutura e gerenciamento de recursos humanos. 

Gerenciamento de capacidade, normalmente, envolve certo número de atividades interfuncionais, de planejamento a com-
pra, de engenharia a desenho, de construção, assim como o processo de colocar a capacidade em produção. Cada uma 
dessas atividades poderia incluir equipes interfuncionais com representantes de finanças, compras, engenharia, produção, 
manufatura, TI e outras organizações funcionais. 

Processos de gestão ou gerenciamento

São utilizados para medir, monitorar e controlar atividades de negócios. Tais processos asseguram que um processo pri-
mário, ou de suporte, atinja metas operacionais, financeiras, regulatórias e legais.

Os processos de gerenciamento não agregam diretamente valor aos clientes, mas são necessários, a fim de assegurar que 
a organização opere de maneira eficaz e eficiente.

Processos ponta a ponta 

Embora a estruturação funcional continue válida, pois a especialização leva à produtividade, a geração de valor passa a 
ser gerenciada horizontalmente, interfuncionalmente e de ponta a ponta.

O trabalho de ponta a ponta envolve todo o trabalho necessário, cruzando limites funcionais para a entrega de valor aos 
clientes, ou para outros processos.

As funções (comercial, financeiro, atendimento, suprimentos etc.) se tornam “centros de serviço”, regulados por acordos de 
nível de serviço (SLA ou ANS), e orquestrados por processos de negócio.
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Gestão tradicional x Gestão por processos

Inclusão de 
processos 

interfuncionais

Estrutura 
funcional 

hierárquica 
tradicional

A figura à esquerda representa uma estrutura organizacional tradicional, baseada somente em funções, com vários níveis 
hierárquicos. Neste caso, a gestão de processos convencional limita o alcance de um padrão de resultados classe mundial, 
se comparada com a outra estrutura, representada pela figura da direita. Esta é uma estrutura organizacional genérica 
orientada por processos, que representa esquematicamente o tombamento e achatamento organizacional, com foco na 
transversalidade operacional, na qual o resultado global está acima do ótimo isolado.

Nessa segunda estrutura, vale destacar como premissas o elevado nível de conhecimento, a autonomia, a cooperação e 
o suporte das estruturas de apoio para os processos de negócio (core business).

Um processo ponta a ponta “desobedece” (sempre desobedeceu) à estrutura hierárquica clássica, perfazendo um caminho 
crítico diferenciado, que, normalmente, tem seu início com alguma iniciativa de algum stakeholder, e seu fim também be-
neficia algum stakeholder. Nunca se submete (ao menos não deveria!) a circunstâncias internas, e necessariamente deve 
ter algum impacto em alguma parte interessada.

A tabela a seguir mostra algumas diferenças entre uma organização funcional e uma organização orientada a processos.

ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL ORGANIZAÇÃO ORIENTADA AO PROCESSO

Não entende como uma visão interfuncional de processos 
pode trazer benefícios à organização

Entende a importância dos processos para atingir objetivos 
estratégicos e rompe com a visão intrafuncional

Foco primário é o gerenciamento do departamento Foco primário e o gerenciamento do processo

Apoia iniciativas isoladas de BPM Envolve BPM na estratégia

Entende que o processo é importante, devido aos problemas 
que causa Alta administração tem foco em processos

Pode ter alguns processos modelados Tem clara visão de seus processos, e há donos de processos 
designados

Estrutura da organização reflete em departamentos Estrutura da organização reflete em processos

Mentalidade de punição Mentalidade de melhorar o processo e treinar pessoas

Funcionalidades não cruzam departamentos Dono de processo tem responsabilidade interfuncional

Recompensas em metas departamentais Recompensas com bases em metas de processos

Uma organização orientada a processos pode ser definida como uma organização que é estruturada, organizada, geren-
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ciada e mensurada por meio de seus processos principais de negócio.

Estruturas tradicionais de gerenciamento envolvem a delegação hierárquica de responsabilidade, de um nível de gerencia-
mento para outro, com responsabilidade final pela prestação de contas a acionistas/controladores da organização.

Objetivos estratégicos
São os desafios que uma organização deverá superar para conseguir implementar a sua estratégia.

Quando uma organização adota a metodologia do balanced scorecard (BSC), ela denomina o conjunto de objetivos es-
tratégicos, distribuídos por perspectivas, como o mapa estratégico. Esses objetivos impactam um ao outro, por meio de 
relações de causa e efeito, e formam a transcrição da estratégia da organização. 

Se os desafios presentes nos objetivos estratégicos forem alcançados, isso seria suficiente para a concretização da visão 
de futuro da organização.

Alguns exemplos de objetivos estratégicos:

• garantir a perenidade financeira da organização, adequando fluxo de caixa e compromissos às necessidades de inves-
timento e expansão;

• atrair, reter e desenvolver talentos alinhados à cultura de excelência da organização;

• prover processos de apoio eficazes, que alavanquem a execução das obras;

• transformar os processos para transformar a organização.

OKR – objectives and key results – objetivos e resultados-chave
É um framework (modelo) de pensamento crítico e disciplina contínua, que busca garantir que os colaboradores trabalhem 
unidos, focando seus esforços para fazer contribuições mensuráveis que levem a empresa adiante.

Muitos encaram como uma versão simplificada de planejamento estratégico.

A forma de redigir um OKR é a seguinte:

Eu quero (OBJETIVO), mensurado por (RESULTADOS-CHAVE).

Exemplos:

Objetivo: garantir sustentabilidade financeira para a empresa.

Resultados-chave: aumentar o faturamento em 20%; atingir uma margem média de 10%; 
reduzir custos operacionais em 20%.

Na sequência, antes de começarmos a aperfeiçoar nossos processos, vamos conhecer como definir a cadeia de valor e 
seus processos, além de fazer a priorização dos processos mais importantes/críticos.
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DEFINIÇÃO DA CADEIA 
DE VALOR E SEUS PROCESSOS

Cadeia de valor
A notação de cadeia de valor é utilizada para demonstrar um simples fluxo contínuo da esquerda para direita dos processos 
que contribuem diretamente na produção de valor para os clientes da organização.

Michael Porter (1985) descreveu cadeias de valor como compostas de atividades “primárias” e atividades “de suporte”. A 
cadeia de valor do processo de negócio descreve a forma de contemplar a cadeia de atividades (processos) que fornece 
valor ao cliente. Cada uma dessas atividades tem seus próprios objetivos de desempenho vinculados a seu processo de 
negócio principal. 

Processos primários podem mover-se por meio de organizações funcionais, departamentos, ou até entre organizações, e 
prover uma visão completa ponta a ponta de criação de valor.

O conceito mais comum de cadeia de valor é: conjunto de macroprocessos e seus processos, que representa o negócio, 
possibilitando a identificação dos que agregam valor à organização, e suas interfaces, gerando satisfação aos clientes e 
cumprindo a sua missão.

Desdobramento da cadeia de valor

Nesta fase, os processos que compõem a cadeia de valor 
são detalhados até o nível que for suficiente para executá-
-los na rotina das áreas. A sistemática para o desdobramen-
to inicial da cadeia de valor está baseada no conceito de 
hierarquia de processos. 

As empresas, em sua maioria, costumam adotar até quatro 
níveis de desdobramento a partir da cadeia de valor.

A hierarquia de processos é uma abordagem que permite 
à empresa visualizar como seus processos se desdobram, 
desde uma “visão do todo” (normalmente representada pela 
cadeia de processos) até uma “visão operacional”, em ge-
ral, representada por fluxogramas e procedimentos. Não 
existe um consenso entre os autores quanto à terminologia 
de cada nível da hierarquia.

O conjunto de processos e suas inter-relações, representa-
dos de forma gráfica, é comumente denominado de árvore 
de processos.
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Definição dos processos críticos
Os processos críticos podem ser avaliados e priorizados de diversas maneiras. 

Harrington, um dos grandes estudiosos do tema, elaborou questões para estabelecer critérios a serem pontuados em uma 
matriz de priorização. Observe-os:

1. Processos cuja gerência e/ou clientes internos ou externos não estão satisfeitos e comprometem os resultados da 
organização.

2. Processos críticos também podem ser definidos como:

• problemas e/ou reclamações de clientes externos ou internos;

• processos de alto custo;

• processos que poderiam ser executados de uma forma melhor (benchmarking, índices comparativos do setor etc.);

• disponibilidade de novas tecnologias.

3. Processos que a direção julga serem críticos para o desempenho da empresa, como impactos ao cliente, financei-
ro, à qualidade do produto e ao principal foco da estratégia no período.

Priorização de processos

Embora, muitas vezes, o(s) processo(s) a ser(em) analisa-
do(s) tenha(m) sido previamente escolhido(s), pode haver 
casos em que existam prioridades concorrentes e diversos 
outros processos também precisem ser analisados. Um 
método de escolher qual processo deve receber prioridade 
é examinar as diretrizes estratégicas da organização (mis-
são, visão, propósito).

Um objetivo-chave de negócio define o porquê da existên-
cia da organização e o que controla seu sucesso. Um negó-
cio pode ter um ou mais objetivos-chave.

Um método de classificação de processos, mais simplifica-
do, envolve avaliar cada processo, ao atribuir um número 
de severidade/criticidade entre 1 e 5, sendo 5 o mais se-
vero. Uma vez que cada membro da equipe tenha avalia-
do cada processo, é calculada a média dos resultados, e o 
processo com a contagem mais elevada é o primeiro a ser 
melhorado.

Para cada processo listado, você deverá definir se, para a sua organização, ele é:

a) muito ou pouco importante;

a) se este processo for aperfeiçoado, trará muito ou poucos ganhos.
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APERFEIÇOAMENTO 
DE PROCESSOS 

Mapeamento do estado atual – AS IS
O AS IS é a visão dos processos atuais de uma organização, que mostra como a empresa realiza suas atividades em um 
determinado momento. Na análise de processos AS IS, eles são descobertos e analisados. É o momento de exploração, 
para criar uma visão comum das rupturas e desvios do processo. Essa etapa é anterior à fase de melhorias, chamada de 
TO BE, que veremos mais adiante.

Além disso, o AS IS ajuda na descoberta de vários tipos de processos de negócio, sejam eles primários, de suporte ou de 
gerenciamento.

Ferramentas utilizadas
Existem várias metodologias e ferramentas utilizadas para 
o mapeamento da situação do estado atual. Elas vão desde 
o mapeamento manual, com a elaboração de fluxogramas 
em papel pardo, com o uso de canetas hidrográficas, ou 
com o uso de post-it, e vão até o uso de ferramentas do 
pacote Office, como PowerPoint e Excel (ou similares, de 
outros fornecedores).

Preferencialmente, de forma a ter ganhos de qualidade e efi-
ciência, devem ser utilizadas ferramentas específicas para 
a modelagem dos processos (elaboração de fluxogramas). 
Uma ferramenta gratuita e bastante difundida é o Bizagi.

Vamos dar uma olhada em um tutorial para a modelagem 
de processos? 

Clique aqui e assista a um vídeo antes de seguir.

Lembre-se de que as ferramentas utilizadas são apenas para suporte. O mais importante é realmente a dedicação na ela-
boração dos fluxogramas. Mais vale um bom fluxograma desenhado no papel do que um fluxograma “mais ou menos” feito 
na ferramenta mais cara e tecnológica que existe.

Análise de processos
A análise de processos serve para criar um entendimento das atividades do processo e medir o sucesso dessas atividades 
no alcance dos objetivos. Ou seja, estamos alcançando ou não aquilo que o processo se propõe a fazer/entregar?

O foco é compreender os processos atuais (AS IS), já modelados anteriormente. Caso os processos ainda não tenham sido 
modelados, deverão ser incluídos nesta etapa. 

http://www.bizagi.com/pt/produtos/bpm-suite/modeler
https://www.youtube.com/watch?v=6Zpfef5G_IA
https://www.youtube.com/watch?v=6Zpfef5G_IA
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A análise de processos é realizada por meio de várias técnicas, que podem compreender mapeamento, entrevista, simu-
lações e outros procedimentos analíticos e metodologias. Para processos mais complexos e estratégicos, podemos incluir 
um estudo do ambiente de negócios e fatores, que contribuem ou interagem com o ambiente, como regulamentações go-
vernamentais, ou do segmento de negócio, pressões de mercado e competição. 

Outros fatores igualmente considerados incluem o contexto de negócio, sua estratégia, a cadeia de suprimento (entradas e 
saídas do processo), as necessidades de clientes, os valores, as crenças, a liderança e a cultura, e como o processo será 
executado para atingir os objetivos de negócio.

A informação obtida por meio dessa análise deve ser de comum acordo entre todos que interagem com o processo. Ela 
deve representar o que está realmente ocorrendo, e não o que se pensa ou deseja que ocorra. Deve, além disso, ser uma 
visão imparcial sem busca por culpados pelas ineficiências. O resultado dessa análise cria a base para o desenho de pro-
cessos futuros (TO BE).

A informação gerada como resultado dessa análise incluirá o seguinte: 

• entradas e saídas do processo;

• partes interessadas, internas e externas, incluindo fornecedores, clientes e suas necessidades e expectativas;

• ineficiências dentro do processo atual;

• regras de negócio que controlam o processo;

• métricas de desempenho que deveriam monitorar o processo, o que significam e quem está interessado nelas;

• atividades que compõem o processo e suas dependências, ao longo de departamentos e funções de negócio.

Também podem ser produtos da análise dos processos:

• estratégia, cultura e ambiente da organização, que utiliza o processo (porque o processo existe);

• escalabilidade do processo em atender a demanda dos clientes;

• quais atividades compõem o processo e suas dependências ao longo de departamentos e funções de negócio;

• utilização melhorada de recursos;

• oportunidades para reduzir restrições e aumentar capacidade.

Quando efetuar a análise?
A análise de processos pode ser realizada em resposta a desvios no desempenho dos processos, ou acionada por eventos 
externos ou temporais (análise programada). Periodicamente, as organizações revisam e atualizam seus planos estraté-
gicos, além de estudarem o mercado e o panorama competitivo, para identificar novas oportunidades e estabelecer novos 
objetivos.

Assim, a análise de processos pode ser necessária, após uma atualização do plano estratégico para realinhar processos, 
visando a atender os novos objetivos da organização.

O desempenho atual pode estar abaixo do esperado, por uma variedade de razões, como qualidade de produto ou serviço 
não aceitável, índice alto de refugo e taxas de produção não alinhadas com a demanda. 

Novas tecnologias podem melhorar o desempenho do processo, e uma análise irá ajudar no entendimento de como podem 
ser adotadas. Entretanto, não devem ser aplicadas deliberadamente para evitar consequências não desejadas. A análise 
de processos ajudará a organização a compreender como, e onde, novas tecnologias devem ser aplicadas, para obter o 
máximo benefício.
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Quando novos empreendimentos, ou negócios, são definidos, os gerentes e líderes deveriam se preocupar em identificar 
os processos que serão requeridos para entregar com sucesso os novos produtos e serviços.

Fusões e aquisições de negócios em geral resultam na unificação de processos de produção e serviços. Uma análise de 
processos deveria ser executada antes da fusão, para assegurar que o resultado alcance os objetivos de negócio. Da mes-
ma forma, cisões podem gerar processos desarticulados.

Frequentemente, órgãos reguladores criam ou mudam requisitos legais que demandam modificações de processos da 
área de negócio. Efetuar uma análise de processos, como tarefa para cumprir tais requisitos, assegurará que o negócio 
seja capaz de atender à mudança de requisito com o menor impacto possível.

Mas como iniciar, de fato, a análise?

Podemos pensar em cinco passos:

1. Compreender o ambiente de negócio.

2. Definir o escopo de análise.

3. Escolher as estruturas analíticas do trabalho.

4. Definir os padrões de coleta de informações.

5. Definir a equipe de trabalho.

Cinco passos para análise do processo

1º – Compreensão do ambiente de negócios

Antes de iniciar a análise de processos em si, é primordial entender o contexto organizacional. Ou seja, a pergunta aqui é: 
quais são as características (e tendências) do ambiente de negócio em que estou inserido, e como posso pensar processos 
que melhor atendam as expectativas do ambiente?

Há três ferramentas que podem nos auxiliar na compreensão do ambiente de negócios:

1- Benchmarking
Benchmarking se baseia na aprendizagem das melhores práticas de organizações similares e ajuda a explicar 
o que envolve um excelente desempenho de processo. Essa informação pode ser obtida por meio de pesqui-
sas em publicações, websites, eventos, entre outros.

2- Análise SWOT
A análise SWOT – sigla oriunda das palavras inglesas Strengths (pontos fortes), Weaknesses (pontos fracos), 
Opportunities (oportunidades) e Threats (ameaças) – é uma estrutura de trabalho utilizada para identificar 
tópicos-chave em análise competitiva.
É usada quando se lida com situações complexas em um espaço de tempo limitado, e consiste em avaliar a visão 
interna dada pelos pontos fortes (+) e fracos (-) e a visão externa, dada pelas oportunidades (+) e ameaças (-).

3- Melhores práticas
Outro tipo de análise de comparação identifica processos que são semelhantes ao processo que é analisado 
em outros segmentos. Permite à equipe de análise escapar da síndrome do “pensamento de grupo”, que mui-
tas vezes existe quando as organizações só olham para dentro de seu próprio segmento de negócio. 
Isso pode ser feito por meio do estudo de organizações em outros segmentos, ou pelo uso de modelos de 
referência.
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2º – Definição do escopo da análise

A seleção do escopo deve considerar os objetivos e resultados desejados da análise, seguindo os pontos abaixo:

Definir objetivos finais → Analisar limitações → Analisar complexidade → Há necessidade de mais detalhamento (e, por-
tanto, de dividir os processos em subprocessos)?

A profundidade da análise é a “distância” entre o começo e o fim dela. O escopo é fundamental para decidir o ponto que 
o projeto irá alcançar, quanto da organização envolverá e o impacto que quaisquer mudanças terão, acima ou abaixo do 
processo analisado.

3º – Escolha das estruturas analíticas de trabalho

Não há uma maneira única de executar a análise de processos de negócio. Tópicos a serem estudados, métodos para 
estudá-los, ferramentas a serem utilizadas são todos dependentes da natureza do processo e das informações disponíveis 
assim que a análise inicia. Alguns projetos podem começar com um modelo completo e verificado, que pode ser utilizado 
para análise, enquanto outros podem demandar o desenvolvimento de um modelo (ou pelo menos sua validação para o 
uso na análise), ou o desenvolvimento de uma simulação baseada no modelo.

Uma vez que haja acordo sobre a estrutura de trabalho, ou metodologia, a equipe de análise decide quais técnicas e fer-
ramentas serão utilizadas, em adição à estrutura de trabalho, ou como parte dela. 

4º – Definir os padrões de coleta de informações

O QUE CONSIDERAR NA PADRONIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES?

• Quais informações serão coletadas?

• Quem será responsável por coletá-las?

• Como a informação será validada?

• Qual a razão da coleta de informação?

• Como a informação será armazenada e organizada?

• Como a informação será atualizada e utilizada?

5º – Definir a equipe de trabalho

Em qualquer esforço para analisar processos ponta a ponta, a organização precisará de uma equipe com profissionais de 
várias disciplinas. 

PAPEL RESPONSABILIDADE

Gerente de projeto de análise

• Decide com as partes interessadas a profundidade e o espaço da análise e como o 
processo será analisado.

• Gerencia os projetos de análise e facilita os avanços dos trabalhos.

• Ajuda o grupo na aplicação das técnicas analíticas escolhidas.

Analista de processos 
• Coleta informações, elabora modelos e realiza análises.

• 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.

Descrevemos o que seria uma estrutura ideal de equipe de trabalho. Porém, sabemos que, em pequenas empresas, mui-
tas vezes uma pessoa só exercerá todos os papéis, a famosa “Euquipe”.
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Mapeamento/desenho da situação futura – TO BE
O mapeamento/desenho da situação futura envolve a concepção de novos processos de negócios e suas especificações 
de funcionamento, medição, controle e gerenciamento.

O desenho trata a mudança de processo que irá impactar no alcance de metas e estratégias organizacionais e satisfazer 
o cliente com uma perspectiva “de fora para dentro“. 

Atividades-chave para o desenho de um processo:

• desenho do novo processo nos diversos níveis de detalhe apropriados;

• definição de atividades internas ao novo processo e identificação do fluxo de trabalho e dependências;

• definição de regras que controlam atividades;

• definição de handoffs de processos entre áreas funcionais;

• definição de métricas desejadas no novo processo;

• definição e desenho de reportes de desempenho;

• comparações com análises existentes;

• criação de desenho físico;

• análise e desenho de infraestrutura de tecnologia da informação;

• simulação de modelo, teste e aceitação;

• criação e execução de um plano de implementação.

Questões a serem feitas no desenho de um processo

• Qual é o propósito do processo e subprocesso e as respectivas conexões com função, atividade e fluxo de trabalho?

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

• Quais são os problemas, questões de qualidade e por que ocorrem?

• Por que esse passo é necessário?

• Qual é seu propósito?

• Onde deve ser feito? Quando deve ser feito?

• Quem está mais bem qualificado para executá-lo?

• Ele 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 ser removidos? Existem padrões que precisam ser atendidos?

• Como podemos monitorar a atividade e assegurar que alvos de desempenho sejam atingidos?

• Quais são os fatores limitantes sobre as mudanças em processo, subprocesso, função, fluxo de trabalho, atividade 
ou tarefa?
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Indicadores de desempenho
O gerenciamento (ou a gestão) de desempenho de processos é o monitoramento formal e planejado da execução do 
processo, e o rastreamento dos resultados para determinar a eficácia e eficiência do processo. Implica o controle de 
como o trabalho se desenvolve, a resposta consistente a eventos, a medição da qualidade e o controle sobre regras 
que direcionam o trabalho.

Essas informações são utilizadas para comparar o desempenho real com as metas dos processos e tomar decisões so-
bre a melhoria ou eliminação de processos existentes e/ou a introdução de novos processos para atender aos objetivos 
estratégicos da organização.

É de fundamental importância a medição de desempenho de processos. O alinhamento do desempenho do processo com 
os objetivos da organização é a razão principal de se adotar práticas de gerenciamento de processos. O desempenho, 
portanto pode ser medido da seguinte forma:

Medição de tempo: tempo de entrega a partir da solicitação; tempo de 
preenchimento do pedido; tempo de espera; tempo de ciclo de entrega; tempo 
médio para correção de falhas.

Medição de custo: custos de: vendas; logística; produção; mão de obra.

Medição de capacidade: número de transações por unidade de tempo; 
carga máxima possível para processamento; carga mínima variável para 
processamento; alocação da mão de obra.

Medição de qualidade: porcentagem de erro; expectativas dos clientes; 
precisão das previsões; experiência de consumo - cliente.

Método SMART
A palavra é um acrônimo para as palavras Specific, Measurable, Attainable, Relevant e Time bound.

ESpecífico = Precisão no que a empresa espera como resultado.

Mensurável = O KPI deve ser possível de medir.

Atingível = Deve ser possível de realizar, ainda que represente um desafio.

Relevante = Deve ser importante e estar alinhado ao planejamento da empresa.

Temporal = Deve ter um prazo definido para ser alcançado.

Requisito de processo
Pode ser definido como uma necessidade de uma parte interessada, do cliente, ou de um ator do processo. Um requisito 
descreve uma condição diretamente das necessidades das partes interessadas, ou declarada em um contrato, um padrão, 
uma especificação ou outro documento formalmente imposto.
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CONCLUSÃO

Neste e-book, foram apresentados os principais conceitos relativos à gestão por processos, seus benefícios e várias 
ferramentas para colocar tudo isso em prática. 

Para que possa colher os frutos de sua implantação, o empresário deve estar disposto a liderá-la e a manter uma nova 
rotina na empresa, visando a transformar seu negócio, por meio do aperfeiçoamento contínuo dos processos. 

Um aspecto crítico na implementação é a disciplina e a manutenção do propósito de melhoria contínua. Para que a mudança 
aconteça, a implantação da gestão por processos, como qualquer ferramenta da qualidade, exige um procedimento 
educacional contínuo, que inclua monitoramento periódico das ações implementadas, avaliações e treinamento, sempre 
com a inclusão dos novos empregados. 

O papel da liderança é fundamental para dar suporte às equipes, inclusive com a alocação de recursos. Esse processo, 
literalmente, não tem fim! Uma vez que a gestão por processos estiver implantada, deve ser praticada no dia a dia e 
continuamente aprimorada, para que não seja esquecida ao longo do tempo. 

Para isso, o empenho de todos é necessário: direção, gerências e de todos os colaboradores. Comprometimento, trabalho 
de equipe e persistência são as palavras-chave. 

Os resultados, no entanto, farão com que o esforço valha a pena. 

Gostou do conteúdo? Conheça o curso completo “Transformação do negócio por meio de processos” acessando aqui.

Bom trabalho e sucesso na jornada!

https://atendimento.sebrae-sc.com.br/cursos/planejamento-estrategico/
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