17/06/2014

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

2ª Oficina – 3ª 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
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 3

SOFTWARE BIZAGI

BIZAGI
• Software utilizado para BPM que abrange
mapeamento e automação de processos.

BizAgi Process
Modeler

BizAgi BPM
Suite
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BIZAGI
Área 1
Área 2

Área
3

Área 4

BIZAGI
• Área 1: Menu principal
• Área 2: Menu Desenhador de Processos
• Área 3: Figuras
• Área 4: Área de trabalho
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Processo de Exemplo

Processo de Exemplo
DESCRIÇÃO
Nº

Etapa

1

Consultar cada promotoria criminal para verificar que materiais
estão faltando 1.

2

Preencher a Requisição de Materiais 2 com os itens faltantes.

3

Entregar a Requisição para o Coordenador das Promotorias
Criminais.

4

Assinar a requisição.

5

Devolver a requisição para a secretaria.

6

Encaminhar requisição via fax2 para o setor DISUPRI.

7

Providenciar o material necessário de acordo com requisição.

Responsável
Secretaria
Promotorias
Criminais
Secretaria
Promotorias
Criminais
Secretaria
Promotorias
Criminais
Coordenador das
Promotorias
Criminais
Coordenador das
Promotorias
Criminais
Secretaria
Promotorias
Criminais
DISUPRI

Registro
N/A

Requisição de Materiais

Requisição de Materiais

Requisição de Materiais

Requisição de Materiais

Requisição de Materiais
Requisição de Materiais
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Processo de Exemplo
8

Elaborar a Lista de Materiais.

9

Entregar o material para a Secretaria de Promotorias Criminais
juntamente com a Lista de Materiais.

10

Conferir o material recebido com o solicitado.

10.1

Se estiver faltando algo, anotar a falta na Lista de Materiais e
aguardar DISUPRI enviar o material faltante.
3

11

Armazenar o material recebido no armário da Secretaria .

12

Arquivar os documentos na pasta Material de Expediente.

DISUPRI

Lista de Materiais

DISUPRI

Lista de Materiais

Secretaria
Promotorias
Criminais
Secretaria
Promotorias
Criminais
Secretaria
Promotorias
Criminais
Secretaria
Promotorias
Criminais

Lista de Materiais
Requisição de Materiais
Lista de Materiais

N/A
Lista de Materiais
Requisição de Materiais

Processo de Exemplo
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pontos críticos (entrevistado)

2. Processo de preenchimento e envio da requisição de materiais de expediente não é
informatizado.

Pontos críticos (entrevistador)

1. Não há sistemática estabelecida para controle automático de estoque para os
materiais de expediente das promotorias criminais

Pontos fortes

3. Armário está organizado com etiquetas de acordo com o tipo de cada material.

Freqüência do Processo

Semanal

(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)

1 requisição/semana
Aproximadamente 45 minutos (total do processo)
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PASSO 1
• Criar pool do processo, dando dois cliques e inserindo o nome do processo
no campo marcado.

PASSO 2
• Criar raias de processo de acordo com os responsáveis por cada tarefa.
Escolher a figura correta (lane) no menu lateral e arrastar para a área de
trabalho.
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PASSO 3
• Nomear as raias de acordo com os responsáveis do processo, dando dois
cliques no campo marcado e digitando o texto.

PASSO 4
•

Criar as partições (milestone) para o fluxograma e suas informações complementares. Para isto,
escolher a figura correta no menu lateral e arrastar para dentro da área de trabalho.
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PASSO 5
• Nomear as milestones, dando dois cliques no campo marcado e inserindo
o texto.

PASSO 6
• Na aba View (vista), marcar as opções Grid, Align to Grid e Smart Align,
para facilitar a formatação do fluxo.
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PASSO 7
• Colocar o evento de início do fluxograma, escolhendo a figura apropriada
no menu lateral e arrastando para a área de trabalho.

PASSO 8
•

Inserir a primeira atividade do fluxograma. Isto pode ser feito mantendo o mouse sobre o evento
inicial até aparecer um halo transparente com as opções de figuras para sequência do fluxo ou
escolhendo a figura apropriada no menu lateral e arrastando-a para a área de trabalho.
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PASSO 9
•

Digitar o texto resumido da atividade, dando dois cliques na figura da atividade. Ajustar o
tamanho da caixa de texto e alinhá-la se necessário.

PASSO 10
•

Incluir as informações complementares da atividade. Isto pode ser feito escolhendo a figura
“Annotation” a partir do halo transparente da atividade ou no menu lateral.
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PASSO 11
• Inserir o texto da informação complementar.

PASSO 12
•

Inserir os pontos críticos da atividade repetindo o mesmo processo da inclusão de
informações complementares (escolher a figura “annotation” e arrastar para a respectiva
milestone). Ajustar tamanho da caixa de acordo com o texto e arrumar o alinhamento se
necessário.
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PASSO 13
•

Mudar a cor das informações complementares de acordo com sua origem (cinza – anotações,
verde – ponto forte, amarelo – ponto crítico entrevistado, vermelho – ponto crítico
entrevistador). Para isto, marcar a figura, escolher o atalho de cores (baldinho), clicar na
flechinha lateral, escolher a opção “Change” e selecionar a cor desejada.

PASSO 14
•

Repetir a inclusão de tarefas e informações complementares até a atividade 10 do roteiro
descritivo. Posicionar as atividades de acordo com a respectiva raia de responsabilidade.
Fazer os ajustes de tamanho de texto e alinhamento necessárias. Se for preciso, aumentar o
tamanho da raia, marcando-a e arrastando o mouse a partir dos pontos de ajuste que irão
aparecer.
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PASSO 15
•

Vá aproximando as figuras à medida que constrói o fluxo para economizar espaço. Para isto,
clique sobre cada figura e arraste-a para a posição desejada. Não esqueça de ajustar as raias,
se necessário. Tente manter o tamanho das figuras dentro do mesmo padrão.

PASSO 16
• Insira um gateway para a decisão a partir da atividade 10 do roteiro
descritivo. Para isto, escolha a figura apropriada a partir do halo
transparente ou do menu lateral.
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PASSO 17
• Insira o texto do gateway, dando dois cliques sobre a figura. Ajuste a
posição do texto para a lateral da figura, arrastando a caixa de texto.

PASSO 18
•

Acrescentar as atividades a partir do gateway. Para isto, escolha as figuras apropriadas a
partir do halo transparente ou do menu lateral. Escolha o posicionamento adequado de cada
tarefa, mantendo o sentido principal do fluxo para a resposta mais adequada à pergunta do
gateway.
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PASSO 19
•

Insira o texto de resposta (sim e não) nas flechas de saída do gateway. Para isto, dê dois
cliques sobre a respectiva flecha e digite o texto. Reposicione a caixa de texto arrastando-a
para o lugar desejado, se necessário.

PASSO 20
•

Siga a sequência de tarefas para cada caminho que se abriu no gateway. No caso, a
sequência indica uma tarefa (para a resposta sim) e um evento de espera (para a resposta
não). Insira-os escolhendo a figura adequada a partir do halo transparente ou do menu
lateral.
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PASSO 21
•

Para caracterizar o evento de espera, clique sobre a figura selecionada com o botão direito
do mouse, escolha a opção event type e a seguir a opção timer.

PASSO 22
•

Insira o texto do evento de espera, dando dois cliques sobre a figura e preenchendo a caixa
de texto que se abrirá. Ajuste o tamanho e posição, se necessário.
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PASSO 23
• Não esqueça de fechar o ciclo deste caminho religando-o ao fluxo
principal. Para isto, escolha a figura de conector (flecha) no menu lateral e
arraste para a área de trabalho.

PASSO 24
•

Feito isto, conecte as extremidades da flecha nas respectivas figuras do fluxo. Cuide para que
a flecha seja conectada no sentido correto. A flecha estará conectada quando aparecer uma
bolinha verde no ponto de contato com a outra figura.
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PASSO 25
• Continue o outro caminho do fluxo inserindo a atividade seguinte. Para
isto, escolha a figura adequada a partir do halo transparente ou do menu
lateral.

PASSO 26
• Termine o fluxo com um evento de fim. Para isto, selecione a figura
adequada a partir do halo transparente ou do menu lateral.
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PASSO 27
•

Dê uma última revisada para ver se não há textos “ocultos” ou sobrepostos em caixinhas mal
dimensionadas, figuras que “escaparam” da respectiva raia ou milestone, espaços
“sobrando” entre figuras ou alinhamento incorreto das figuras.

PASSO 28
•

Salve seu fluxograma. O Bizagi irá avisá-lo automaticamente se há algum erro de elaboração. Você
também pode simular o fluxo do processo se desejar, escolhendo a opção Simulation View no menu
superior. A simulação ajuda a identificar falhas e pontos críticos.
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PASSO 29
• Pronto! O fluxograma de seu processo está concluído!

2ª OFICINA

MAPEAMENTO DE PROCESSOS E
IDENTIFICAÇÃO DE SÉRIES
DOCUMENTAIS
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Atividade Reunião 3
• Transcrever o fluxograma elaborado a partir
do Roteiro para Detalhamento de Processo
para o Bizagi e enviar para a equipe do DDO.
• Prazo: 12hrs da próxima terça-feira (24/06).

DICA: Para a construção de seus fluxogramas, utilize o mesmo modelo de
apresentação de fluxo deste material.
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