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GESTÃO DE PROCESSOS

1.  GESTÃO DE PROCESSOS
1.1 Conceitos

As organizações privadas ou públicas podem ser vistas como 
um conjunto de processos. Todo processo deve ter, no mínimo, 
entrada, processamento e saída. Os produtos mais típicos da saída 

são: bens, serviços e informações. 
É no “processamento” que estão 
concentradas as atividades do 
processo.

O valor é o cliente quem 
atribui ,  reconhecendo sua 
importância e demonstrando 
disposição em pagar o preço 
estabelecido. Fonte: Agostinho 
Paludo, Administração Pública, 
3ª edição, Editora Elsevier, 2013, 
página  339.
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Um processo compreende uma série de atividades, racional-
mente sequenciais e inter-relacionadas, que devem ser executadas 
para se obter determinado resultado pretendido. É um modo de 
transformar insumos em produtos para atender à necessidade de 
algum cliente. O processo inicia com a identificação de uma neces-
sidade e termina com a entrega do produto (bem ou serviço) ao 
cliente.

Na visão de Thomas Davenport o processo é uma ordenação 
específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com 
um começo e um fim, inputs e outputs claramente identificados. 
Segundo o mesmo autor, tais atividades são estruturadas com a 
finalidade de agregar valor às entradas (inputs), resultando em um 
produto para um cliente.

Desta maneira, todo tipo de trabalho importante em uma 
organização faz parte de algum processo. Não existe produto 
ou serviço fornecido sem que exista um processo organizacional 
por trás.

Harrington define processo como a utilização de recursos da 
empresa para oferecer resultados objetivos aos seus clientes. Assim 
sendo, o processo seria um fluxo de trabalho, em que existiriam os 
inputs (materiais, informação, equipamentos etc.) que seriam traba-
lhados, de forma a agregar valor. Desta forma, o fluxo resultaria em 
uma série de outputs (produtos e serviços desejados pelos clientes).

Para o GesPública (2011), o processo é um conjunto de 
decisões que transformam insumos em valores gerados ao 
cliente/cidadão.

Portanto, cada atividade destas pode agregar valor ou não 
ao processo, pois um erro ou demora em uma delas acabará por 
prejudicar o cliente. 

O processo existe em 
todas as empresas – de 
forma bem definida ou 
de forma fragmentada 
(ainda que as empresas 
não consigam visualizá-lo e 
defini-lo como tal).

Assim, quando pensamos em processo, temos de entender 
que estas atividades estão interligadas e que não adianta uma delas 
ser muito bem feita se outra for deficiente.

Desta forma, a gestão por processos implica uma ênfase em 
“como” o produto ou serviço é feito, ao contrário do foco no “quê” 
é feito, característica das organizações tradicionais.

Assim, é possível afirmar que toda vez que tivermos um con-
junto de atividades e tarefas sendo executadas de forma integrada 
para produzir um produto (bem ou serviço) com vistas a atender 
a necessidades de clientes – teremos um processo – seja ele reco-
nhecido ou não, nominado ou não, compreendido como tal ou não.

De acordo com Nunes,
“O modelo de organização orientado por processos pas-
sou a ser considerado como alternativa mais adequada 
para promover uma maior efetividade organizacional. O 
pressuposto foi ode que nessa forma de organização 
ocorresse uma eliminação de barreiras dentro da empre-
sa, possibilitando a visualização da organização como um 
todo e uma maior inter-relação entre os diferentes agen-
tes da cadeia de valor (cliente, fornecedor, executores 
do processo)”.

Cadeia de Valor
Cadeia de Valor, para Michael Porter, é o conjunto de ativi-

dades tecnológicas e econômicas distintas que uma organização 
utiliza para entregar produtos e serviços aos seus clientes.

Cada uma dessas atividades (produção, distribuição, comer-
cialização etc.) deve entregar algum “valor”. Quanto mais valor 
agregado, mais competitiva fica a empresa. Este é um conceito 
relacionado com a vantagem competitiva.

Os processos podem ser assim classificados:

˃ Processos negócio/principais/primários/chaves/
essenciais/finalísticos, que são os processos que resul-
tam na entrega de algum bem ou serviço ao cliente final 
– devem satisfazer as necessidades e expectativas dos 
clientes e demais partes interessadas. Ex.: produção de 
um bem/prestação de serviço direto ao cliente final.

˃ Processos secundários/administrativo/de suporte/
auxiliares/meio, que são os processos internos que 
geram apenas bens e serviços internos, mas que, ao 
mesmo tempo, são indispensáveis para que os proces-
sos principais possam ser executados (dão suporte à 
execução dos processos principais), contribuindo para 
o sucesso da organização. Ex.: gestão de pessoas, com-
pras, manutenção em geral, contas a pagar, processos 
de recursos humanos etc.

˃ Processos gerenciais, ligados às estratégias e utilizados 
na tomada de decisão, no estabelecimento de metas, 
na coordenação dos demais processos e na avaliação 
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dos resultados. Ex.: planejamento estratégico, gestão 
do conhecimento, avaliação de desempenho, avaliação 
da satisfação dos clientes etc.

Resumindo:

Percebe-se que os processos de negócio são os mais impor-
tantes para a organização, constituindo o cerne de sua existência, pois 
eles são responsáveis pelo atendimento das necessidades dos clientes, 
diferenciando a organização de suas concorrentes no mercado.

Os processos organizacionais, por sua vez, são aqueles que 
dão o devido suporte e apoio para que os processos de negócio 
possam funcionar bem e agregar valor para os clientes.

Os processos gerenciais, por sua vez, são aqueles relacio-
nados às ações dos gerentes. Trata-se da tomada de decisões 
gerenciais pelos gerentes para que a organização possa seguir 
rumo ao futuro.

Por fim, apresenta-se outra visão, que divide os processos em:

 ˃ Processos primários: são aqueles que agregam valor 
para o cliente e que vão de ponta a ponta na organi-
zação. São equivalentes aos processos de negócio ou 
de clientes.

 ˃ Processos secundários: dão o suporte necessário para 
que os processos primários funcionem adequadamente. 
Relacionam-se com os processos de gerenciamento e 
administrativos. 

1.2 Níveis de Detalhamento 
dos Processos
Em toda empresa, existem alguns processos mais complexos 

e outros mais simples. Além disso, existem processos mais impor-
tantes e outros menos importantes. O nível de detalhamento de 
um processo está relacionado com a sua complexidade.

Quanto mais complexo (mais atividades, entradas ou pro-
dutos resultantes), mais provável que tenhamos de “decompô-lo” 
em subprocessos para que seja mais fácil a análise e o controle.

A decomposição de um processo segue a seguinte lógica:

 ˃ Macroprocesso: compreende a visão mais geral do pro-
cesso, que, em regra, abrange vários processos princi-
pais ou secundários e envolvem mais de uma função 
organizacional;

 ˃ Processo: conjunto de operações (atividades e tarefas) 
que recebe um insumo, agrega valor e transforma em 
um produto (bem/serviço) destinado ao atendimento de 
necessidades dos clientes internos e externos;

 ˃ Subprocesso: refere-se a uma parte específica do processo, 
composto por um conjunto de atividades que demandam 
insumos próprios e resultam em subproduto(s) que con-
corre(m) para o produto final do processo;

 ˃ Atividade: é um conjunto de tarefas com procedimentos 
definidos que descrevem o passo a passo para a execução 
de acordo com algum método/técnica. A atividade terá 
nome próprio, será precedida por um input (entrada) e 

resultará em um output (saída), em um produto parcial 
que concorre para o produto final do processo.

Atenção → São as atividades que agregam valor ao processo, 
assim, a cada atividade executada o processo deve adquirir um 
valor maior.

 ˃ Tarefa: é a menor divisão do trabalho, exclusivamente 
operacional, que corresponde ao fazer. É uma partição 
da atividade com rotina ou procedimento específico.

Atenção → Nos macroprocessos a visão é geral, sem detalha-
mentos, nos processos tem-se um nível intermediário de deta-
lhamento, já para as atividades e tarefas o nível de detalhamento 
deve ser amplo, de forma a permitir que cada detalhe impor-
tante que compõe o processo possa ser claramente visualizado 
e compreendido.

Macroprocessos Visão Geral

Processos Detalhamento Intermediário

Atividades/Tarefas Detalhamento Amplo

1.3 O Guia BPM CBOK
O gerenciamento de processos na Administração Pública 

brasileira utiliza as boas práticas previstas no guia Business Pro-
cess Management Common Book Of Knowledge (BPM CBOK) - 
cujo nome pode ser traduzido como Guia para o Corpo Comum de 
Conhecimentos sobre Gerenciamento de Processos de Negócio.

Trata-se de uma abordagem que busca identificar, desenhar, 
medir, monitorar, controlar e melhorar os processos de negócio nas 
organizações. A ideia é alinhar os processos de negócio à estratégia 
da organização para que ela obtenha o desempenho desejado.

Nas palavras do Guia BPM CBOK:

Gerenciamento de Processos de Negócio (BPM) é uma abor-
dagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, 
medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio auto-
matizados ou não para alcançar os resultados pretendidos consis-
tentes e alinhados com as metas estratégicas de uma organização. 
BPM envolve a definição deliberada, colaborativa e cada vez mais 
assistida por tecnologia, melhoria, inovação e gerenciamento de 
processos de negócio ponta a ponta que conduzem a resultados 
de negócios, criam valor e permitem que uma organização cumpra 
com seus objetivos de negócio com mais agilidade. BPM permite que 
uma organização alinhe seus processos de negócio à sua estratégia 
organizacional, conduzindo a um desempenho eficiente em toda a 
organização por meio de melhorias das atividades específicas de 
trabalho em um departamento, a organização como um todo ou 
entre organizações.

O gerenciamento de processos do BPM é estabelecido com 
base em um ciclo de vida que possui seis etapas:
01. planejamento;
02. análise;
03. desenho e modelagem;
04. implantação;
05. monitoramento e controle;
06. refinamento;
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Planejamento
É a primeira etapa do ciclo de gerenciamento de processos. 

É nesta fase que é desenvolvido um plano e uma estratégia diri-
gida aos processos da organização, estabelecendo a estratégia e 
o direcionamento do BPM.  O início do plano se dá por meio do 
entendimento das estratégias e metas que são desenhadas para 
garantir que o cliente perceba valor nos processos de negócio da 
organização. A estrutura e o direcionamento dos processos cen-
trados no cliente são baseados no plano.

O planejamento deve assegurar que a abordagem de gestão 
dos processos de negócio integre a estratégia, as pessoas, proces-
sos e sistemas ao longo dos limites funcionais.

É aqui também que são identificados os papéis e responsabi-
lidades organizacionais de gerenciamento de projetos, o patrocínio 
executivo, metas, expectativas quanto à medição do desempenho 
e as metodologias a serem utilizadas.

Análise
Após considerar as metas e objetivos desejados, a análise dos 

processos busca entender os processos atuais, também chamados 
de AS IS (do inglês - “como é” - em oposição aos processos a serem 
implementados no futuro, chamados de TO BE (“como será”), no 
contexto das metas e dos objetivos desejados.

Segundo o Guia de Gestão de Processos de Governo do Ges-
Pública, a análise reúne informações oriundas de planos estratégi-
cos, modelos de processo, medições de desempenho, mudanças no 
ambiente externo e outros fatores, a fim de compreender os pro-
cessos no escopo da organização como um todo. Nessa etapa são 
vistos alguns pontos como: objetivos da modelagem de negócio, 
ambiente do negócio que será modelado, principais stakeholders 
e escopo da modelagem de processos relacionados com o objetivo 
geral.

A análise dos processos leva em conta diferentes metodolo-
gias para facilitar as atividades de identificação do contexto e de 
diagnóstico da situação atual, que constituem o foco desta etapa.

Desenho e Modelagem
O desenho está focado sobre o desenho intencional e cui-

dadoso dos processos de negócio que entregam valor ao cliente. 
É no desenho que se definem as especificações dos processos de 
negócio, de modo que fique claro o que, quando, onde, quem e 
como o trabalho será realizado.

Conforme consta no Guia CBOK, o desenho dos processos 
trata da

Criação de especificações para processos de negócio novos 
ou modificados dentro do contexto dos objetivos de negócio, obje-
tivos de desempenho de processo, fluxo de trabalho, aplicações 
de negócio, plataformas tecnológicas, recursos de dados, contro-
les financeiros e operacionais, e integração com outros processos 
internos e externos.

Sobre a modelagem do processo, o Guia de Gestão de Pro-
cessos de Governo do GesPública afirma o seguinte:

Já a modelagem de processo é definida como ‘um conjunto 
de atividades envolvidas na criação de representações de um pro-
cesso de negócio existente ou proposto’, tendo por objetivo ‘criar 

uma representação do processo em uma perspectiva ponta a ponta 
que o descreva de forma necessária e suficiente para a tarefa em 
questão’. Alternativamente chamada de fase de ‘identificação’, a 
modelagem pode ser também definida como ‘fase na qual ocorre 
a representação do processo presente exatamente como o mesmo 
se apresenta na realidade, buscando-se ao máximo não recorrer à 
redução ou simplificação de qualquer tipo.

O Guia CBOK ressalta, no entanto, que a modelagem de 
processos pode ser executada tanto para o mapeamento dos pro-
cessos atuais como para o mapeamento de propostas de melhoria. 
Implementação

Para a realização das atividades de implementação, suben-
tende-se que as fases anteriores criaram e aprovaram um conjunto 
de especificações que podem ser executados sofrendo apenas 
pequenos ajustes pontuais.

Deste modo, a implementação nada mais é do que a rea-
lização do desenho do processo de negócio aprovado. Ela se dá 
por meio de procedimentos e fluxos de trabalho documentados, 
testados e operacionais.

Monitoramento e Controle
Esta etapa busca fornecer informações-chave de desempe-

nho de processos por meio de métricas ligadas às metas estabe-
lecidas e ao valor para a organização. A análise do desempenho 
realizada nesta etapa pode fazer com que se desenvolvam ativi-
dades de melhoria, redesenho ou reengenharia.

Refinamento
Segundo o Guia BPM CBOK, o refinamento trata aspectos de 

ajustes e melhorias pós-implementação de processos com base nos 
indicadores e informações-chave de desempenho.

Estes ajustes são feitos com base nas informações obtidas 
por meio da medição e do monitoramento de processos de negócio.

O Guia de Gestão de Processos de Governo afirma que esta 
etapa também pode ser chamada de “encenação”, revendo o 
modelo de processo e implantando as mudanças propostas após 
o estudo de variados cenários.

1.4 Mapeamento de Processos
Para que possamos melhorar um processo necessitamos 

antes conhecê-lo. Desta maneira, precisamos analisar o processo, 
de forma a entender o fluxo de trabalho envolvido, quais são os 
setores e pessoas envolvidas e as decisões que devem ser tomadas 
durante o processo.

Portanto, o trabalho de “entender” e visualizar um processo 
de trabalho é chamado de mapeamento de processos. Este tra-
balho é executado, normalmente, por meio de uma ferramenta 
chamada de fluxograma, que será analisada posteriormente.


