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INTRODUÇÃO

O presente documento tem por objetivo consolidar uma metodologia para a Gestão de Processos da Secretaria Especial da 
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário - SEAD, que servirá como manual referência do Escritório de Processos 
utilizando das melhores práticas no tema e seguindo referências bibliográficas como o CBOK – Guia de Gerenciamento 
de Processos de Negócio e outros modelos de implantação através de benchmarking de outros órgãos públicos. Com isso 
espera-se que por meio deste manual as unidades que compõe a SEAD, sejam capazes de executar as fases do Ciclo de 
Processos de modo independente, porém amparado tecnicamente pelo Escritório de Processos – EP.

A Gestão por Processos ou Business Process Management (BPM) é uma abordagem sistemática de gestão que trata de 
processos de negócios como ativos, que potencializam diretamente o desempenho organizacional. O BPM permite a 
análise, definição, execução, monitoramento e administração, incluindo o suporte para a interação entre as pessoas e 
aplicações informatizadas, possibilitando o entendimento de regras de negócio, trasvestidas na forma de processos e sem 
interferência das áreas técnicas.

Assim, os processos representam um instrumento que permite aproximar as diretrizes estratégicas daqueles que executam 
o trabalho no órgão, permitindo o alcance de objetivos e o “foco no cidadão”, prestando serviços com eficiência e eficácia, 
afim de atender seus propósitos institucionais (Programa Nacional de Gestão Públicas e Desburocratização, 2011).

Os benefícios proporcionados pela Gestão de Processos perpassam por diversos pontos, dentre os quais o mais importante 
deles é verificar a capacidade do processo em atender os propósitos do negócio e alinhamento com os objetivos estratégicos. 
Operacionalmente, realizar a gestão de processos contribui para a eliminação do retrabalho, redução dos custos, resposta 
rápida a mudanças, gerenciamento de desempenho, visão ponta a ponta do negócio, dentre outros. Ou seja, proporcionar 
qualidade na gestão e desempenho dos processos.
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1.1 Justificativa

O Escritório de Processos – EP da SEAD foi instituído em 31 de outubro de 2017, por meio da Portaria Sead n° 618/17, com 
objetivo principal de coordenar as iniciativas de governança dos processos finalísticos e de suporte, bem como gerenciar 
o portfólio de processos que sustentam a proposta de negócio da SEAD. Além disso, o EP auxiliará as áreas finalística, de 
suporte e gestão com a metodologia definida neste guia, disseminador de conhecimento nas melhores práticas em proces-
sos e gestor das iniciativas de Gerenciamento de Processos em andamento.

A trajetória de implementação do EP, perpassa por um período de aprendizagem e absorção de conhecimentos, por meio 
iniciativas de mapeamento, proposição de melhorias, redesenho e plano de implementação a qual foram iniciados, afim 
de transmitir conhecimento técnico e absorver metodologias já utilizadas no mercado. Com isso, foi possível visualizar 
previamente o modus operandi de como o EP se posicionará diante dos seus clientes e seu modelo de governança.  

Com isso, instituir um Escritório de Processos visa garantir o gerenciamento das iniciativas em processos nas unidades, 
visto que é relevante centralizar as informações produzidas, tornando-o um verdadeiro “guardião” das informações que 
podem subsidiar outras iniciativas como de riscos, projetos, desenvolvimento e implementação de sistemas, dentre outras. 
Assim, tornar o EP como ponto central informacional, minimizando as desconstruções oriundas de mudanças de gestão, 
tornando-os ativos organizacionais. 

1.2 Conceitos básicos 

Para melhor entendimento do trabalho realizado é importante entender alguns conceitos a respeito de Gestão por Processos, 
visto que seu objetivo principal é compreender a essência e operacionalização do negócio que vai além dos silos funcionais 
(departamentos), segundo o CBOK:

CBOK V3.0: Guia para referenciamento de processos de negócio, corpo comum de conhecimento, 3° versão (CBOK, 2013).
Análise de Processos: Proporciona uma compreensão das atividades dos processos e os resultados dessas atividades e dos 
processos em relação à sua capacidade de atender as metas pretendidas. (CBOK, 2013)

Negócio: “compreende todo o trabalho executado para entregar o produto ou serviço do processo, independentemente 
de quais áreas funcionais ou localização estejam envolvidas” (CBOK, 2013, p.33)

Processo de Negócio: “é um trabalho que entrega valor para os clientes ou apoia/gerencia outros processos. Esse trabalho 
pode ser ponta a ponta, interfuncional e até mesmo inter organizacional.” (CBOK, 2013, p. 35)

Modelagem de Processos: “é criar uma representação do processo de maneira completa e precisa sobre seu funcionamento.” 
(CBOK, 2013, p. 73). O mapeamento de processos fornece uma visão geral do negócio e suas interações, que compreende 
pessoas, áreas funcionais, sistemas, enfim todos os recursos necessários que move o negócio.

Redesenho de Processos: “é criar uma representação do processo de maneira completa e precisa sobre seu funcionamento.” 
(CBOK, 2013, p. 73), acrescenta-se ainda: “ é criar uma representação do processo de maneira completa e precisa sobre seu 
funcionamento. ” (CBOK, 2013, p. 73)

Implementação de Melhorias de Processos: Trata da operacionalização das melhorias por meio de um plano de ação definido 
para cada tipo de melhoria proposta. A implementação pode ser a nível de melhorias de processos ou de transformação.

Monitoramento: Significa acompanhar o desempenho dos processos, por meio de indicadores, afim de assegurar que os 
objetivos estão sendo atingidos. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1 Estruturação do Escritório de Processos

O Escritório de Processos – EP é uma unidade organizacional vinculado ao núcleo estratégico da SEAD. Com isso o obje-
tivo institucional do EP está direcionado para a busca da eficiência, eficácia, controle e monitoramento dos processos que 
compõem a Cadeia de Valor, afim de maximizar os objetivos operacionais com os estratégicos da SEAD. Sendo assim, a carta 
de serviços oferecida pelo EP está disposta por meio da Portaria SEAD nº 618/2017, que compete ao escritório: 

I - promover a gestão por processos no âmbito da SEAD.
II - estabelecer metodologia para gestão dos processos na SEAD. 
III – definir, atualizar e aperfeiçoar métodos, técnicas e ferramentas de apoio para as iniciativas de gestão de proces-
sos (padrões, regras e medidas de desempenho).
IV - propor o treinamento e capacitação de pessoal nas metodologias e melhores práticas de gestão de processos.
V - consolidar os registros, documentações e homologar os manuais de normas e procedimentos dos macroprocessos 
da SEAD, bem como suas posteriores atualizações.
VI - avaliar e gerir o portfólio de processos considerados prioritários para a SEAD.
VII - apoiar o gestor de processo no acompanhamento e avaliação do processo.
VIII - acompanhar e monitorar as agendas de melhoria.
IX - apoiar a mensuração do desempenho dos processos.

A portaria supracitada traduze as competências gerenciais e de gestão de processos, visam auxiliar a condução das ativida-
des onde EP atuará.  Com o papel consultivo sobre a metodologia, o EP fará a gestão dos entregáveis que permeiam o ciclo 
da gestão de processos, garantindo que os produtos estejam em conformidade com os padrões e modelos estabelecidos, 
tais atividades são de baixa complexidade, mas de grande relevância para o gerenciamento de processos. Adicionalmente 
o EP está posicionado na Diretoria de Gestão Estratégica, Monitoramento e Avaliação – DGMA (NEAD), diretamente ligada 
ao gabinete do Secretário Especial, o que infere maior patrocínio da alta gestão às iniciativas da Gestão de Processos.

Com o objetivo de acompanhar a trajetória de implantação e desenvolvimento do E.P, foram estabelecidos marcos que 
consolidaram o passo a passo da condução dos trabalhos e desenvolvimento do grau de maturidade do EP. O ponto de 
partida deu-se pela necessidade de criação do Escritório de Processos, visto que a SEAD, todavia não possuía uma estrutura 
de EP concretizada, para isto foram iniciados trabalho com consultores técnicos especializados, com vistas a absorção de 
conhecimento e implementação do Escritório de Processos. A primeira fase iniciou-se com o levantamento da Cadeia de 
Valor, em que foram identificados todos os processos finalísticos, de suporte e gerenciais da SEAD visando dimensionar 
e dar conhecimento dos processos existentes. Com a Cadeia de Valor definida, e utilizando critérios de priorização, foram 
elencados os processos que fizeram parte do projeto piloto para amostra do projeto e transferência de conhecimento das 
fases que compõe o ciclo de processos. A quarta e última etapa, consolida as práticas de BPM utilizada no projeto piloto 
personalizando os modelos que serão adotados no EP/SEAD e finaliza com criação deste manual, que servirá de referência 
para as práticas de gerenciamento e operação nas unidades.
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2.2 Governança

Definir o modelo de governança é imprescindível para a assertividade nas conduções das iniciativas de BPM para uma execu-
ção sustentável e de qualidade. Criar estrutura, mecanismos de medição, papéis e responsabilidades adequados para avaliar, 
gerenciar e mensurar os ganhos obtidos no processo, resume bem o papel da governança de processos de negócio – BPM.
O guia BPM CBOK, V.3 corrobora a importância da governança citando:

“Organizações devem ter uma estrutura clara de governança para fornecer direcionamento e 
esclarecer os limites das alçadas de decisão para habilitar transformação de processos interfun-
cionais e intrafuncionais, ou programas de gerenciamento bem sucedidos” (CMBOK, 2013, p.316).

A publicação da portaria interna, que institucionaliza o Escritório de Processo visa, em parte, estabelecer o papel principal 
do EP, ou seja, seu posicionamento, e das pessoas que farão parte das iniciativas de processo. Além do mais, aliado à porta-
ria o entendimento proposto da matéria e a compra da ideia por parte dos gestores e participantes, são essenciais para a 
condução dos projetos de melhoria e transformação de processos. Atividades como negociação, comunicação, colaboração 
são pontos que não existe padrões e procedimentos definidos, mas os gestores dos processos e demais envolvidos precisam 
estar cientes dessas atividades para garantir êxito na interlocução das mudanças necessárias em seus projetos.

Com isso, basicamente as finalidades do alinhamento da governança são: evidenciar os responsáveis, criar uma governança 
de processo sustentável e uma gestão de princípio e fim, e definir um plano de migração organizacional, que envolve a 
gestão da mudança.

Para consolidar a estrutura de governança, as unidades executoras escolherão seus Pontos Focais, ou seja, pessoas capa-
citadas e com perfil adequado para tocar os projetos de melhoria dentro de suas próprias áreas. Estes agentes possuem 
grande relevância no desenvolvimento das atividades de gestão de processos, e em conjunto com os gestores darão início 
e suporte ao processo de transformação, medirão o desempenho dos processos e farão as atualizações da documentação 
geradas. Além da portaria EP, que demonstra seu papel consultivo, o mapeamento dos processos do escritório mostrará a 
interlocução entre as demandas das unidades e a tratativa dada pelo EP, bem como a responsabilidade na execução das 
atividades propostas.

Por fim, aliar o conhecimento técnico e as habilidades pessoais com a Gestão da Mudança – GM tem-se a base do fator crítico 
de sucesso para projetos de melhoria de processos, e que precisam estar conectados às bases de governança estabelecidas. 
Segundo o CBOK V.3, o GM prepara a organização para a mudança e motiva colaboradores a alcançar os resultados. Ou 
seja, o EP e as frentes de trabalho devem desenvolver bons mecanismos de governança, e precisam estar atenda quanto às 
mudanças afim de verificar se os objetivos principais estão sendo alcançados, e como as mudanças podem impactar nas 
relações intrafuncionais, exercendo o EP o papel de mediador afim de evitar possíveis conflitos. 
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2.3 Papéis e responsabilidade

O efetivo desenvolvimento das atividades da Gestão de Processos, depende da definição clara dos agentes participantes 
dos projetos de melhoria nas áreas, como também os participantes de apoio no Gerenciamento Corporativo de Processos. 
No contexto atual da SEAD, ficam definidas as seguintes atribuições. 

1 – Gestor do Processo (Portaria Sead n° 618/2017)
Responsável direto pelo processo, sua função principal é garantir a boa execução do processo, por meio de instrumentos de 
gestão, afim de buscar melhorias continua de processos. Responde pelos resultados e pela atualização das documentações 
geradas por seus processos. Conforme a portaria n° 618/17 art.5º,  cabe ao Gestor do Processo:

I - indicar servidores e/ou sugerir a participação de membros para formação de equipe para execução da metodologia do 
ciclo de processos; 
II - acompanhar a execução do projeto de melhoria de processos, suas entregas e marcos.

2 – Analista de Processo  (Portaria Sead n° 618/2017)
Responsável em desenvolver as atividades do ciclo de gestão de processos, ou seja, mapear, analisar, redesenhar, propor 
melhorias. Em conjunto com o gestor do processo e o Escritório de Processos, discute as práticas e as melhorias a serem 
implementadas.

 Conforme a portaria n° 618/17 art.6º,  cabe ao Analista de Processo:

I - coordenar, organizar e acompanhar a execução das atividades do ciclo de processo; 
II - realizar a gestão operacional do processo, proporcionando a melhoria continua do processo e implementando 
soluções incrementais ao desempenho; 
III - fornecer informações detalhadas do processo ao dirigente da unidade para tomada de decisão e ao EP/SEAD, 
prestando as informações sobre o andamento dos trabalhos.

3 – Assistente de Processos
Responsável em executar em conjunto com o Analista de Processos as atividades do ciclo da gestão de processos, como: 
mapear, levantar gargalos, redesenhar, propor melhorias, estruturar o plano de ação e auxiliar na implementação.

4 - Analista do Escritório de Processos
Responsável pela governança, ou seja, gerenciar as iniciativas de processo junto às áreas, bem como articular com os 
participantes do processo de melhoria. Além disso, administra os projetos de melhoria demandadas pelas áreas, auxilia e 
disponibiliza a metodologia e atualização da documentação gerada peças áreas.

5 – Consultor Técnico
Profissional contratado para apoiar tecnicamente as iniciativas de Gestão de Processos nas áreas.

2.4 Metodologia operacional detalhada

A metodologia baseada em Gestão de Processos, tem como base o Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) de Deming (1990) que 
possui fases típicas de ciclo de vida de gerenciamento, ideal para iniciativas de melhoria. O guia CBOK demonstra que o 
ciclo de BPM é importante para efetivação de sua aplicação, mesmo não sendo uma prática totalmente prescritiva a todos 
os tipos de processos, o ciclo de vida de processos é uma boa prática que pode ser adotada, para formar a dar capacidade 
de gerenciamento na execução da Gestão de Processos.
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 Além disso, o guia relata que BPM implica num comprometimento permanente e contínuo da organização para o geren-
ciamento de seus processos. Isso inclui um conjunto de atividades, tais como: modelagem, análise, desenho, medição de 
desempenho e transformação de processos.

A figura abaixo, demonstra como o Ciclo PDCA é utilizado como base para o Ciclo de Vida de Processos, porém para BPM 
estas fases foram expandidas de modo a definir melhor a metodologia a ser aplicada na gestão de processos da SEAD.

Figura 02. Ciclo de vida BPM.
Fonte: BPM CBOK (2013) adaptada.

Os tópicos seguintes, tratarão de como cada fase do Ciclo de Vida BPM será aplicada na metodologia desenvolvida na 
SEAD. Porém, não necessariamente os tópicos serão divididos exatamente em seis fases como mostra a figura acima, 
mas contemplará todas, mesmo realizando de modo conjunto. Cada fase abaixo descrita, responderá basicamente os 
seguintes pontos: o trata a fase, seu objetivo, participantes, entregas e o resumo do fluxo. Os modelos (templates) refe-
rentes as entregas de cada fase, estarão dispostas em anexo ao final deste documento.
 

2.4.1 Fase 1 - Planejamento 
 
Descrição:
 A fase de Planejamento é a fase que precede as demais fases de execução dos serviços que fazem parte da Cadeia de 
Gestão de Processos. É no planejamento que se colhem as informações básicas para condução dos trabalhos a serem 
realizados nas frentes funcionais, não só os insumos informacionais bem como o objetivo da demanda. A importância do 
planejamento se dá principalmente à contextualização do passo a passo do projeto, ou seja, a sensibilização às fases que 
serão executadas e definição do escopo. O documento que consolida esta fase é o Formulário de Abertura da Iniciativa 
– FAI, que oficializará a demanda, além disso, nesta fase será possível realizar um alinhamento de conformidade entre 
os objetivos estratégicos e os objetivos propostos pelo processo.
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Objetivo da fase: 
Elaborar o Formulário de Abertura da Iniciativa – FAI, que deverá compor as informações preliminares para desenvolvimento 
da demanda. Informações como: participantes e responsáveis do projeto, justificativa, objetivo da demanda, legislação e 
normas correlatas, sistemas, interfaces internas e externas e possíveis indicadores existentes. Além disso, será preenchida 
a Planilha de Alinhamento Estratégico que visa garantir que o projeto de melhoria atenda à objetivos estratégicos espe-
cíficos por meio de iniciativas estratégicas e as problemáticas ou riscos que impedem o bom desempenho do processo.

Participantes:
- Analista do Escritório de Processos;
- Gestor do Processo;
- Analista de Processo;
- Consultor Técnico (Se houver).

Entregas: 
- Formulário de Abertura da Iniciativa - FAI 
- Planilha de Alinhamento Estratégico

Resumo do fluxo:
A etapa de Planejamento se inicia com a necessidade de uma determinada unidade em realizar a gestão de seus proces-
sos.  A princípio o contato é realizado informalmente, o analista do EP orienta o responsável pela solicitação em abrir um 
processo via Sistema Eletrônico de Informações - SEI, com o objetivo de formalizar a demanda. Ao receber a demanda da 
área, o analista EP avalia a prioridade da demanda e responde via despacho a previsão de atendimento já com marcação 
ou sugestão de agendamento de reunião para alinhar a necessidade e como serão realizadas as atividades do projeto.

  2.4.2 Fase 2 - Mapeamento e análise de processos

Descrição
Segundo o CBOK (2013), a análise de processos envolve a compreensão de processos de negócio, incluindo sua eficiência 
e eficácia para atendimento dos objetivos.

Esta fase visa levantar, modelar e avaliar os processos da organização retratando a sua realidade exata. Neste momento é 
realizada a análise dos principais problemas ou oportunidades de melhorias do processo, possibilitando verificar a aderência 
do processo aos principais objetivos estratégicos organizacionais. 

Para mapeamentos com finalidade documentadora, a construção do fluxo do processo é suficiente, pois o modelo padrão 
definido contemplará as principais informações do processo e das atividades dentro de suas propriedades. O objetivo de 
mapear para documentar é realizar o registro do fluxo do processo em um documento específico.

Objetivo da Fase: Mapear o fluxo atual – “AS IS” do processo e realizar a análise dos principais gargalos ou problemáticas 
existentes no processo. 

Participantes:
- Gestor do Processo;
- Analista de Processos;
- Assistente de Processos;
- Consultor Técnico, se houver.
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Entregas: 
- Fluxo AS IS do processo, realizado na ferramenta Bizagi conforme Modelo Padrão de Fluxo; 
- Análise de Processo.

Resumo do Fluxo: 
De acordo com a diretriz definida na reunião de alinhamento, o analista EP disponibiliza a metodologia para mapea-
mento e análise de processos, orienta a equipe da unidade quanto o desenvolvimento das atividades, caso o EP possua 
consultores técnicos contratados, solicitará ao mesmo que acompanhe as atividades em conjunto com a equipe. Após 
mapeamento e realização da análise, os produtos são validados pelo Gestor do Processo e encaminhado para o EP realizar 
a avaliação de conformidade das entregas, após a avaliação e possíveis ajustes os produtos serão salvos no diretório do 
servidor do EP/SEAD.

 2.4.3 Fase 3 - (RE) Desenho de processos 

Descrição:
Segundo CBOK, “Desenho de processos é a concepção de novos processos de negócio e a especificação de como estes 
funcionarão, como serão medidos, controlados e gerenciados”, objetivando criar um modelo “futuro” do processo, que 
já pode ter sido Mapeado ou que seja uma nova proposta não executada pela companhia. 

Para projetos de reformulação de processos, ou seja, novos padrões e procedimentos o fluxo TO BE será desenhado a 
partir de uma versão idealizada na nova proposta e sua implementação será acompanhada pelo Escritório de Projetos. Os 
projetos de melhoria, ou melhorias pontuais de processo, o redesenho contempla a mitigação dos problemas levantados 
na fase anterior, com uma nova proposta de execução para o processo, podendo haver alterações no fluxo ou apenas 
alterações na execução das atividades, neste caso, as melhorias são acompanhadas pelo EP por meio de um Plano de Ação 
acompanhado em planilha. Além disso, nesta fase são propostos novos indicadores que visam mensurar o desempenho 
do processo que contribuirão nos resultados gerenciais da SEAD.

Objetivo da fase: Consolidar e aprovar as melhorias levantadas, redesenhar o fluxo do processo – TO BE, conforme 
melhorias aprovadas e propor novos indicadores de desempenho para o processo, afim de subsidiar os ganhos com as 
melhorias propostas.

Participantes:
- Gestor do Processo;
- Analista de Processos;
- Assistente de Processos;
- Consultor Técnico, se houver.

Entregas: 
- Melhorias Propostas;
- Fluxo TO BE do processo, realizado na ferramenta Bizagi conforme modelo padrão estabelecido;
- Ficha de indicadores.
Resumo do Fluxo: 
Após realizar a análise e mapeamento da situação atual, o EP disponibiliza a metodologia para redesenho de processos. 
Na primeira etapa o Analista de Processos e demais envolvidos validam as melhorias que serão executadas, conforme 
prioridade dada na fase de análise, posteriormente cria-se o fluxo redesenhado e por fim propõe novos indicadores ao 
processo. Após realização das etapas, os produtos são validados pelo Gestor do Processo e encaminhados ao EP para 
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avaliação de conformidade e possíveis ajustes, posteriormente os produtos serão salvos no diretório do servidor do EP/SEAD.

2.4.4 Fase 4 - Implementação das ações de melhoria e refinamento do fluxo de processo

Descrição:
Esta fase, consiste em operacionalizar as melhorias aprovadas consolidando-as em um Plano de Ação, que será acompa-
nhado periodicamente afim de gerenciar as atividades dos projetos de melhorias pontuais. A medida que as melhorias são 
implementadas, a equipe responsável precisa estar atenta ao refinamento do fluxo do processo, afim de que a documen-
tação esteja atualizada. Outro ponto importante, é realizar a verificação dos ganhos obtidos em termos de desempenho a 
medida em que as melhorias são implementadas, para isto serão utilizados os indicadores previamente sugeridos na fase 
de redesenho. Esse monitoramento e controle deve permitir a tomada de decisão a respeito de refinar as melhorias, caso 
tais melhorias propostas anteriormente não estejam aderentes a realidade do processo.

Objetivo: Implementar e acompanhar as melhorias propostas, refinar os fluxos do processo e acompanhar o desempenho 
dos processos por meio dos indicadores.

Participantes:
- Gestor do Processo;
- Analista de Processos;
- Responsável em executar a melhoria;
- Consultor Técnico, se houver.

Entregas: 
- Planilha de Implementação de Melhorias;
- Fluxo refinado do processo, realizado na ferramenta Bizagi conforme modelo padrão estabelecido;

Resumo do Fluxo: 
Aprovadas as melhorias, a equipe envolvida no projeto em conjunto com os demais envolvidos na operacionalização, irão 
estruturar o projeto com ações, responsáveis e prazos de execução. A medida em que as melhorias são totalmente imple-
mentadas a equipe de processos da área, atualiza os fluxos mapeados.

 2.4.5 Fase 5 - Monitoramento 

Descrição:
O monitoramento de processos tem papel fundamental para obter informações sobre o comportamento dos processos, 
se estes estão sendo realizados conforme o planejado e se atendem aos objetivos propostos. Acompanhar o desempenho 
rotineiramente, faz com que ao passo que as melhorias são implementadas, possíveis correções podem ser realizadas afim 
de diminuir a lacuna entre o desempenho do processo e o impacto nos objetivos estratégicos. Para alinhar os processos a 
seus objetivos estratégicos, e assim medir seu desempenho, foi criado um modelo de documento (Alinhamento estratégico.
xls) que é realizado na fase de planejamento, neste documento são elencados, caso existir, os indicadores de processo. 
Na fase de redesenho são propostos novos indicadores, que visam responder diretamente ao seu objetivo. Para esta fase, 
cabe o acompanhamento dos indicadores levantados e por meio de seus resultados, dar subsídio gerencial para tomada 
de decisão do gestor do processo.

Objetivo: Acompanhar o resultado dos indicadores propostos e utiliza-lo como ferramenta de gestão.
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Participantes:
- Gestor do Processo;
- Analista de Processos;
- Consultor Técnico, se houver.

Entregas: 
- Monitoramento de indicadores;

Resumo do Fluxo: 
Conforme a diretriz dada de acompanhamento do indicador, o analista de processos ou assistente alimentará a planilha de 
indicadores conforme os resultados obtidos.

2.5 Ferramentas utilizadas
O Quadro a seguir destaca as ferramentas utilizadas pelo EP/Sead para governança das informações produzidas no âmbito da 
supervisão do escritório. A coluna à esquerda consta a ferramenta utilizada e a direita, a sua descrição.

2.6 Fluxos de processos
O Quadro a seguir destaca as ferramentas utilizadas pelo EP/Sead para governança das informações produzidas no âmbito da 
supervisão do escritório. A coluna à esquerda consta a ferramenta utilizada e a direita, a sua descrição.

Descrição:
O fluxo do processo é a representação gráfica da orquestração das atividades que compõe o processo. É composto por um 
conjunto de símbolos e formas com o objetivo de descrever o passo a passo das atividades. A realização dos fluxos dos processos 
terá como base a notação BPMN 2.0, utilizando como ferramenta padrão o Bizagi Modeler. 
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2.7 Padronização para modelagem de processos 

A realização dos fluxos dos processos terá como base a notação BPMN 2.0 e define os elementos selecionados para compor 
os padrões de trabalho da equipe envolvida nos projetos de mapeamento. A ferramenta padrão adotada para construção 
dos mesmos, será o Bizagi, visto que é uma ferramenta gratuita, de fácil manuseio e bastante utilizada nas iniciativas de 
processos tanto no setor público quanto no privado. 

No anexo 9 (Elementos do diagrama do processo), serão apresentados os objetos selecionados para construção dos fluxos, 
levando em consideração a baixa maturidade do órgão e das pessoas envolvidas em mapeamento de processos. Sendo 
assim, foram elencados os principais objetos que podem compor um fluxo, o suficiente para dar entendimento ao processo 
de negócio, de modo simples para atender a proposta de valor do processo e do projeto de melhoria. 

2.8 Melhores práticas 

A seguir, são apresentadas dicas para manter o padrão de mapeamento dos fluxos de processos criados na ferramenta:

1. Para facilitar o entendimento das possibilidades de resultados de um determinado processo, o mesmo deverá ser 
modelado tendo um início e com diversos fins, de acordo com os resultados possíveis.

2. Nomenclatura Gateway – O gateway deverá ser escrito na forma de substantivo. Seu nome deverá estar de acordo com 
as condições que o mesmo direciona no fluxo do processo, porém não necessariamente deve ser usado, ficará a critério 
do analista. Ex. Resultado da avaliação, Situação do Estoque, Alçadas de Aprovação.

3. Nomenclatura do Fluxo de Sequência pós gateway – Descrição na seta pós elementos de decisão. Deverá ser escrito na 
forma de substantivo representando a condição do caminho a ser seguido. Ex.: Aprovado/ Reprovado.

4. Evite encadear muitos gateways – Processos onde os resultados dos gateways são binários costumam a levar  um 
encadeamento com muitos gateways e dificuldade para entendimento.
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5. Caminho feliz do processo – o fluxo de processo do caminho feliz deverá ser sempre modelado na horizontal, obedecendo 
a mesma e o fluxos alternativos deverão ser direcionados para baixo. Para esta metodologia, as atividades do caminho feliz 
serão enumeradas sequencialmente.

6. Evento intermediários não devem ser usados no início ou em fim de processo. Eles demonstram que algo precisa acon-
tecer para o fluxo continuar e devem estar situados entre o início e o fim do processo.

7. Nomenclatura de Processos – utilizar substantivos para dar nome aos Processos. Ex.: Elaboração da Composição de Preço.

8. Nomenclatura das Atividades - Usar verbos no infinitivo para as atividades. Ex.: Criar Tabela de insumos.

NÃO RECOMENDADO

      BOA PRÁTICA!
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9. Troca de mensagens entre processos poderá ser demonstrada utilizando o conceito de black box para demonstrações de 
comunicaçãoes entre processos, mas pode ser utilizado eventos de mensagens identificando o processo entre colchetes 
quando não for possível utilizar black box por questões de clareza gráfica do fluxo de processo. 

  Ex.: Uso de eventos para demonstrar a informação trocada e o Processo em questão.

2.9 Fluxo de processos do Escritório de Processos

Abaixo o detalhamento dos fluxos que compõe a sistemática de gerenciamento do Escritório de Processos. A primeira etapa 
consiste no Planejamento da demanda, em que será delimitado o escopo de serviços realizados, a segunda compõe as fases 
de execução do Ciclo de Gestão de Processos.
Dessa forma, as tabelas abaixo representam as informações da etapa do processo, no campo “Resumo do processo” onde é 
relatado uma breve contextualização e o objetivo principal do processo, para as atividades do processo a tabela é composta 
por: 1- Entrada, que pode ser um evento, um documento ou o resultado da atividade anterior; 2 – Descrição, que relata como 
a atividade é realizada e ferramentas utilizadas; 3 – Sistemas, que mostra qual sistema é utilizado para executar a atividade; 
4 - Saída, que é resultado da execução da atividade e 5 – Executor, que mostra quem executa e a área que pertence.
Assim, cada tabela demonstra as informações correspondentes a cada atividade que compõe os fluxos do EP abaixo descritos. 
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2.9.1 ETAPA I - Planejamento das demandas 

A etapa de Planejamento das demandas visa realizar uma triagem das demandas oriundas das áreas para iniciativas de processos. 
Nesta etapa, a demanda passará por uma avaliação de Alinhamento Estratégico para priorização na execução da demanda.

O fluxo pode ser acessado no link a seguir, com o descritivo do mesmo no Anexo 8.
http://nead.mda.gov.br/public/img/fluxo_ep_gestao.png

Descrição das atividades:
1. Solicitar abertura de iniciativa de processo
Descrição

2. Solicitar abertura da demanda no SEI
Descrição
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3. Preencher formulário eletrônico
Descrição

4. Validar a demanda
Descrição

5. Avaliar prioridade da demanda
Descrição

6. Realizar reunião para detalhamento da iniciativa
Descrição
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7. Realizar atividade de BackOffice
Descrição

8. Realizar encaminhamentos
Descrição

2.9.2 ETAPA II - Gestão das fases do processo 

Esta etapa visa demonstrar os procedimentos do ciclo de Gestão de Processos bem como o encadeamento das atividades 
pertinentes em cada fase do ciclo. 

O fluxo pode ser acessado no link a seguir, com o descritivo do mesmo no Anexo 8.
http://nead.mda.gov.br/public/img/fluxo_ep_gestao.png
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3. CONCLUSÃO 

A consolidação do Manual do Escritório de Processos tem como objetivo principal, demonstrar o modo operativo do 
Escritório e a partir dos serviços prestados (documentação e fases do ciclo de gestão de processos) estabelecer modelos e 
padrões de entregas.

Essa primeira versão traz um conceito simplificado, afim de atender a necessidade básica de gestão de processos por parte 
da SEAD. Uma vez que as atividades do escritório são executadas, o grau de maturidade do EP aumenta e a necessidade de 
sofisticação do modelo de gerenciamento e das entregas sofrem aprimoramentos proporcionalmente.

Gerenciar iniciativas de processos requer habilidades básicas de articulação, pensamento enxuto, organização, e de certo 
modo envolvimento parcial, pois projetos de melhorias iniciados precisam ser concluídos, além disso o EP precisa demonstrar 
os ganhos obtidos com as iniciativas realizadas. 

Por fim, projetos de processos bem-sucedidos são aqueles que há o envolvimento das pessoas que buscam melhorias na 
gestão e na operação, cabendo ao Escritório de Processos dispor das ferramentas e apoio técnico-metodológico, mas acima 
de tudo sensibilizar os gestores quantos aos benefícios trazidos pela Gestão de Processos.
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5. ANEXOS

PRODUTOS E MODELOS INDICADOS
OBS: Os modelos e produtos abaixo relacionados servem como padrão de documentação das entregas de cada fase de 
execução dos serviços. O conteúdo e a disposição das informações podem variar de acordo com o objetivo do mapeamento 
ou da natureza do processo.

5.1 Anexo 1. Fase de Planejamento - Formulário de abertura de iniciativa (FA)



5.2 Anexo 2. Planilha de alinhamento estratégico
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5.3 Anexo 3. Fase de mapeamento e análise de processo - Modelo padrão de fluxo BPM

* O modelo padrão para redesenho segue o mesmo modelo para mapeamento AS IS



5.4 Anexo 4. Planilha de análise de processo



5.5 Anexo 5. Planilha de melhorias de propostas aprovadas



5.6 Anexo 6. Planilha de ficha de indicadores



5.7 Anexo 7. Fase de implementação - Planilha do plano de implementação
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Descrição das atividades:
1. Agendar reunião de mapeamento
Descrição

2. Elaborar fluxo do processo
Descrição

3. Validar fluxo mapeado
Descrição

4. Submeter fluxo para o Escritório de Gestão de Processos
Descrição

5.8 Anexo 8. Descritivo do fluxograma de processos
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5. Realizar análise do processo
Descrição

6. Validar relatório de diagnóstico
Descrição

7. Verificar conformidade
Descrição

8. Realizar atividades de backoffice
Descrição
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9. Disponibilizar metodologia de redesenho de processo
Descrição

10. Preencher planilha de melhorias aprovadas
Descrição

11. Redesenhar fluxo do processo
Descrição

12. Propor indicadores para o processo
Descrição
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13. Validar entregas
Descrição

14. Submeter entregas ao Escritório de Gestão de Processos
Descrição

15. Verificar conformidade
Descrição

16. Realizar atividades de backoffice
Descrição
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17. Disponibilizar metodologia de implementação de melhorias 
Descrição

18. Elaborar plano de implementação 
Descrição

19. Validar plano de implementação 
Descrição

20. Submeter entrega ao Escritório de Gestão de Processos 
Descrição

21. Verificar conformidade 
Descrição
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22. Realizar atividades de backoffice 
Descrição

23. Verificar andamento do projeto 
Descrição

24. Solicitar atualização do fluxo do processo
Descrição

25. Atualizar fluxo do processo
Descrição
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26. Validar fluxo refinado
Descrição

27. Submeter entrega ao Escritório de Gestão de Processos
Descrição

28. Verificar conformidade
Descrição

29. Realizar atividades de backoffice 
Descrição
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30. Disponibilizar modelo de acompanhamento de indicadores
Descrição

31. Estabelecer sistemática de acompanhamento
Descrição

32. Validar resultados
Descrição

33. Disponibilizar resultados
Descrição
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34. Solicitar acompanhamento do Escritório de Gestão de Processos
Descrição

35. Analisar demanda
Descrição

36. Enviar novo fluxo do processo validado
Descrição

37. Comunicar encerramento do projeto
Descrição
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38. Solicitar atualização do fluxo do processo
Descrição



5.9  Anexo 9 - Elementos do diagrama do processo
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