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CURSO PARA GESTÃO DE PROCESSOS
MÓDULO I - MAPEAMENTO E MELHORIA DE PROCESSOS DO MP-PR

2ª Oficina – 1ª Reunião
Mapeamento de Processos e
Identificação de Séries Documentais

OBJETIVO
• Harmonizar o conhecimentos dos integrantes da equipe sobre
mapeamento de processos e identificação de séries
documentais.
• Capacitar a equipe para a realização da 2ª Oficina de
Mapeamento e Melhoria de Processos do Ministério Público
do PR.
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CONTEÚDO
Capítulo 1 – Mapeamento de processos
Capítulo 2 – Utilização de Fluxograma
Capítulo 3 – Software Bizagi
Capítulo 4 – Identificação de Séries Documentais (DGD)
1ª Oficina – Mapeamento de processos e identificação de séries
documentais

BASE TEÓRICA

 Metodologia para Gestão de Processos – CNMP

REFERÊNCIAS DE APOIO




Business Process Management (BPM)
Business Process Improvement (BPI)
Normas da série ISO 9000 (ABNT NBR ISO 9000:2005, ABNT NBR ISO 9001:2008,
ABNT NBR ISO 9004:2010).
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Capítulo 1

MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Se você não é capaz de descrever o que você faz como
um processo, então você não sabe o que está fazendo.
William Edwards Deming
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O que é Mapeamento
É a transcrição do processo em uma linguagem.

Lembrete! Mapeamento é desenhar o processo. Modelagem é redesenhar o processo.

Tipos de Mapeamento
•

Descritivo
Procura basicamente alinhar o entendimento a respeito do
funcionamento geral do processo e subsidiar discussões acerca de
distribuição de responsabilidades e de melhorias imediatas.

•

Analítico
Além de mostrar os passos, inclui as exceções e tratamentos de erros, necessários tanto
para melhorar a performance de um processo de trabalho quanto para subsidiar o desenho
de um sistema informatizado pela equipe de TI.

•

Executável
Sonho dos profissionais de TI e de Gestão de Processos, a modelagem
nesse nível criaria o sistema informatizado diretamente a partir do desenho
do processo de trabalho.
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Técnicas de Mapeamento
•
•
•
•
•
•
•
•

Entrevistas
Questionários
Reuniões
Oficinas (workshops)
Observação de campo
Análise documental
Análise de sistemas informatizados
Coleta de evidências

Benefícios do Mapeamento
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporciona melhor conhecimento e entendimento sobre o processo.
Permite visualização clara da sequência das atividades.
Permite visualização clara das responsabilidades sobre cada atividade.
Facilita a identificação e solução de problemas, como gargalos e
retrabalhos.
Facilita a análise e melhoria do processo (modelagem do processo).
Facilita a informatização do processo.
Melhora os fluxos de informação e comunicação
Facilita a realização de treinamentos.
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Características dos Processos
1.

Os processos de trabalho são complexos.

2.

Os processos de trabalho são dinâmicos.

3.

Os processos de trabalho são executados por pessoas que desempenham papéis.

4.

Os processos de trabalho são compostos por atividades.

5.

Os processos de trabalho buscam atingir um ou mais objetivos

Componentes dos Processos
Dono/gestor
do processo

Objetivo

Entradas

Eventos

Saídas

(requisitos de entrada)

(atividades/tarefas)

(requisitos de saída)

Fornecedor

Executor do
processo

Cliente
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Fluxo de Processo

FERRAMENTAS DE
MAPEAMENTO DE PROCESSOS
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Ferramentas de Mapeamento
Cada ferramenta de mapeamento fornece um determinado grau de detalhamento
sobre o processo. De acordo com a NBR ISO 9001:2008, há três fatores principais
que determinam o nível de detalhamento necessário a um processo:

Complexidade: quanto maior a complexidade do processo, maior
necessidade de detalhamento
Risco: quanto maior o risco do processo, maior necessidade de
detalhamento
Competência: quanto maior a competência das pessoas envolvidas, menor a
necessidade de detalhamento

Mapa de Relacionamentos
Relationship Map
• Retrata visualmente as partes de uma organização e a relação clientefornecedor.
Fornecedores

ORGANIZAÇÃO X

Clientes

Setor C

Fornecedor 1

Cliente 1

Setor B
Setor F

Fornecedor 2

Fornecedor 3

Setor A

Setor E

Cliente 2
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Mapa Funcional de Processos
Cross-Functional Process Map
• Ilustra o fluxo de trabalho entre as diversas partes de uma
organização.
PROCESSO X
Setor A

Etapa 1

Setor B

Etapa 8

Etapa 2

Etapa 7

Etapa 3

Setor C

Etapa 5

Setor D

Etapa 6

Etapa 4

Matriz SIPOC
SIPOC
• Identifica fornecedores, entradas, etapas, saídas e clientes de um
processo.
S

I

P

O

C

Fornecedor

Entradas

Processo

Saídas

Clientes

Inquéritos
policiais

Varas e
Delegacias

Varas
Delegacias

Inquéritos
policiais

1.
2.
3.
4.
5.

Receber IP
Registrar IP
Analisar IP
Registrar
análise IP
Devolver IP
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Digrama de Tartaruga
Turtle Diagrams
• Representação gráfica dos fatores de um processo (entradas, saídas,
método, medição, competências, infraestrutura).

Com o que fazer
(infra-estrutura)

Entradas

Quem irá fazer
(funções/competências)

PROCESSO

Como fazer
(método/etapas)

Saídas

Como medir
(indicadores)

Fluxograma
Flowchart
• Representação gráfica da sequência de atividades de um processo ou
subprocesso.
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Tabela Descritiva
• Descrição textual da sequência de atividades de um processo ou
subprocesso.
SUBPLAN - DDO
LEVANTAMENTO DE PROCESSO
Setor:

Secretaria

Processo:

Comunicado de Flagrante

DESCRIÇÃO
Nº

Etapa

Responsável
1

Registro
Comunicado de
Flagrante

1

Recebe comunicado de flagrante das Delegacias

Secretaria PIP

2

Entrega protocolo de recebimento para a Delegacia

Secretaria PIP

Protocolo

Secretaria PIP

Comunicado de
Flagrante

3
4
5
6
7

Se o comunicado de flagrante for relacionado a crime doloso
contra a vida, encaminhar o mesmo para a PIP de Crimes
Dolosos contra a Vida.
Coloca comunicados no escaninho do Coordenador
Administrativo das PIP.
No final do dia, encaminha para Coordenador Administrativo
das PIP.
Assina os Comunicados de Flagrante e devolve para Secretaria
PIP.
Arquiva na pasta “Flagrantes”

Secretaria PIP
Secretaria PIP
Coordenador PIP
Secretaria PIP

Comunicado de
Flagrante
Comunicado de
Flagrante
Comunicado de
Flagrante
Comunicado de
Flagrante

2ª OFICINA

MAPEAMENTO DE PROCESSOS E
IDENTIFICAÇÃO DE SÉRIES
DOCUMENTAIS
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HIERARQUIA DOS PROCESSOS

Figura 7 da Metodologia do CNMP

Passos do Mapeamento
Passo 1: Identificar os objetivos do processo
Passo 2: Identificar as saídas do processo
Passo 3: Identificar os clientes do processo
Passo 4: Identificar as entradas do processo
Passo 5: Identificar os fornecedores do processo
Passo 6: Determinar os limites do processo
Passo 7: Determinar o nível de detalhamento necessário*
Passo 8: Mapear as atividades e tarefas (realizar entrevistas e fazer os fluxogramas)
Passo 9: Identificar os documentos relevantes do processo
Passo 10: Validar o mapeamento realizado
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*Nível de Detalhamento
Para os processos do MP-PR, utilizaremos o seguinte
nível de detalhamento:
Após mapeado, o processo precisará ser executável por
uma pessoa que trabalhe na área do processo em
questão e compreensível para uma pessoa do MP-PR
que não trabalhe na área.

Oficina 2 – Reunião 1
A entrega desta oficina consiste no envio do Roteiro
para Detalhamento de Processo devidamente
preenchido e validado para os processos de prioridade
1 até a próxima terça-feira.
Para isto, você precisará iniciar as entrevistas de
mapeamento com os executores e gestores dos
processos.
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A ENTREVISTA

Entrevista
Técnica de mapeamento que consiste em conversar com os responsáveis
pelo processo com o objetivo de levantar as informações necessárias sobre
as atividades executadas.
Deve ser preferencialmente :
• Realizada com o(s) executor(es) do processo e não apenas com o
gestor/dono.
• Realizada no local de trabalho da pessoa, de modo a permitir combinação
com outras técnicas de mapeamento (observação, análise documental,
busca de evidências).
• Agendada com antecedência.
• Na medida do possível, não interromper o fluxo de atividades do setor ou
da pessoa.
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Psicologia da Entrevista
A entrevista pode ser um momento de tensão, tanto por parte do entrevistado
quanto por parte do entrevistador.
Quanto ao entrevistado, ele pode não entender o objetivo da entrevista ou
mesmo ter receio em descrever suas tarefas abertamente. É comum os
entrevistados tentarem esconder ou omitir pontos críticos de suas atividades e
métricas ou estatísticas que demonstrem seu desempenho ou o desempenho
da área.
Quanto ao entrevistador, o receio normalmente é de esquecer de levantar
alguma informação importante, falta de tempo para completar a entrevista e
possíveis resistências do entrevistado.

Dicas para Entrevista
Antes da entrevista
• Prepare a entrevista com antecedência. Leia documentos que já existam
sobre o processo que será mapeado. Prepare documentos de apoio (checklists) se necessário. Estime o tempo que você precisará.
• Crie uma simbologia para suas anotações (pontos críticos, pontos fortes,
ordem sequencial, comentários gerais, etc)
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Dicas para Entrevista
Iniciando a entrevista
• Antes de iniciar o mapeamento, apresente-se e exponha os
motivos/objetivos da entrevista. Use algum “quebra-gelo” se necessário.
• Reforce os benefícios que o mapeamento de processos poderá trazer para
o MP e principalmente para o próprio entrevistado. Mas seja sincero!
• Informe que você precisará saber os pontos críticos da atividade, sempre
reforçando que o objetivo é solucioná-los na medida do possível.
• Informe que o resultado do mapeamento será devolvido para o
entrevistado para validação.
• Use sempre um tom cordial e tome cuidado com sua linguagem corporal.

Dicas para Entrevista
Durante a entrevista
•
•
•
•

•

•

Conduza a entrevista de acordo com o roteiro e o tempo que você planejou.
Guie o entrevistado de maneira que você obtenha as informações que deseja
mas deixe-o confortável para falar.
Ouça com atenção! Se perceber que o fato de estar anotando incomoda o
entrevistado, primeiro ouça e depois peça licença para anotar.
Alguns entrevistados não falam na ordem exata em que o processo acontece.
Tenha calma. Anote as coisas com cuidado. Use um gravador se desejar e se o
entrevistado permitir.
Anote os comentários do entrevistado que “fugirem” das etapas do processo.
Provavelmente são pontos críticos ou pontos fortes que ele está identificando
informalmente.
Preste atenção ao que você mesmo pode identificar como ponto crítico mas só
anote se tiver obtido as evidências necessárias.
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Dicas para Entrevista
Durante a entrevista
• Sempre que possível ou necessário, peça para ver os documentos citados
(planilhas, controles, protocolos, etc) e/ou observe a atividade sendo
realizada.
• Se você tiver dúvidas, peça para a pessoa explicar novamente quantas
vezes forem necessárias.
• Para entrevistados tímidos, use perguntas abertas.
• Para entrevistados falantes, use perguntas fechadas.
• Caso o entrevistado não saiba mensurar o volume de trabalho
(produtividade, duração, frequência), tente estabelecer uma “média”
questionando o menor volume e o maior volume que ele já teve daquela
tarefa/atividade.

Dicas para Entrevista
Finalizando a entrevista
• Pergunte ao entrevistado se ele tem mais algum ponto crítico ou
informação que ele gostaria de acrescentar.
• Explique o que você fará com as informações que obteve dele e que, se
necessário, entrará em contato para esclarecer dúvidas.
• Relembre que o resultado do mapeamento será devolvido para o
entrevistado para validação.
• Se não houve tempo de levantar todas as informações necessárias,
reagende outro dia para continuar.
• Agradeça e despeça-se.
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Erros Comuns na Entrevista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Não identificar os limites do processo (início e fim).
Não identificar claramente a sequência das etapas.
Não identificar pontos de decisão.
Não verificar o que é feito quando ocorrem erros/desvios do processo.
Esquecer de identificar responsáveis pelas tarefas.
Não falar com todos os envolvidos na execução do processo.
Cometer inferências (deduções pessoais) sobre o processo.
Esquecer de identificar documentos importantes.
Esquecer de pegar modelos de formulários.
Esquecer de mensurar o processo (produtividade, duração, frequência).
Não obter o nível de detalhamento necessário ou obter níveis de
detalhamento diferentes em cada etapa do processo. (exemplo trocar
pneu)

O ROTEIRO
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Roteiro para Detalhamento de
Processo

Roteiro para Detalhamento de
Processo
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pontos críticos
(entrevistado)

1. Algumas Varas e Delegacias entregam inquéritos com prazo legal vencido.

Pontos críticos
(entrevistador)

2. Conferência das guias de remessa não pode ser feita com o leitor de código de barras,
tomando muito tempo do Supervisor Administrativo.

Pontos fortes

A. Existência de sistema informatizado para registro do trâmite interno de inquéritos.

Freqüência do Processo

Diária

(diário, semanal, mensal, etc)

Produtividade Média
(quantidade executada por dia, ou
semana, ou mês, etc)

Duração do Processo
(em minutos, horas, dias, etc / por
unidade)

300 inquéritos/dia
Aproximadamente 10 minutos/inquérito.
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Roteiro para Detalhamento de
Processo
Entradas

Fornecedores do Processo

Inquéritos policiais

Varas e delegacias

Etiquetas para identificação

DISUPRI

Sistema informatizado PROMP

DTI

Saídas

Clientes do Processo

Inquéritos policiais

Varas e delegacias

Roteiro para Detalhamento de
Processo
CHECK-LIST FINAL

Sim

Não

O início e o final do processo foram claramente identificados?
A seqüência das etapas está claramente definida?
Os pontos de decisão foram verificados?
As possibilidades de desvios ou erros foram levantadas?
As ações tomadas nos casos de desvios ou erros foram levantadas?
Observações:

Validado por: ________________________________________________

Data: ____ / ____ / _____
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