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NIVELAMENTO CONCEITUAL 

CONCEITOS BÁSICOS 

a. Negócio
O termo ”Negócio” engloba uma série de sentidos que lhe podem ser atribuído, 
considera-se para entidades que interagem entre si visando a entrega de algo de 
valor a clientes por meio de um grupo de atividades. Essas entidades podem ser pes-
soas ou organizações, estas últimas podem ainda ser de qualquer porte, segmento, 
pública ou privada, com ou sem fins lucrativos. 

b. Estratégia
Definição de princípios, perspectivas e objetivos de uma organização, visando, por 
meio de diretrizes, políticas, projetos e processos, direcionar seu comportamento 
para o alcance de metas.

c. Valor
Elemento percebido por meio da análise de interações entre cliente e o resultado do 
processo. A percepção de valor de um processo está diretamente relacionada à sua 
capacidade de entregar o que atende e importa para os clientes.

d. Cadeia de Valor
Conjunto de atividades interconectadas que são executadas por um negócio para 
entregar valor aos seus clientes. A cadeia de valor engloba os processos primários, 
que agregam valor diretamente aos clientes; os processos de suporte, que sustentam 
a execução das atividades primárias e os processos de gestão, que visam garantir o 
alcance das metas e objetivos institucionais. 

e. Processo
Por definição, segundo o dicionário Michaelis, processo consiste em: “Ação ou opera-
ção contínua e prolongada de alguma atividade, curso, decurso, seguimento”.
Conjunto de atividades interdependentes, ordenadas no tempo, com o objetivo de 
produzir um bem ou serviço. Assim, o processo é composto por três elementos: uma 
entrada (proveniente de um fornecedor), a transformação (atividades que agregam 
valor), e uma saída (entrega do produto ao cliente).

f. Processo de Negócio
Um processo de negócio é um trabalho que entrega valor para clientes ou apoia/
gerencia outros processos envolvidos. Estes processos são compostos de diversas 
atividades inter-relacionadas que tem como finalidade a resolução de um problema 
específico. Estas atividades são, em um contexto mais amplo, dependentes de outras 
que por fim culminam em uma sequência e fluxo lógico de trabalho.

g. Gestão de Processos de Negócio
O termo Gestão de Processos deriva do inglês Business Process Management – BPM 
e o seu maior objetivo é ter os processos organizacionais mapeados, avaliados, me-
lhorados, monitorados e geridos com foco no alcance dos resultados e no cumpri-
mento dos objetivos institucionais.

O BPM é uma abordagem disciplinada que identifica, desenha, executa, documenta, 
monitora, controla e mede os processos de trabalho automatizados ou não, a fim de 
alcançar resultados consistentes com os objetivos estratégicos organizacionais. BPM 
envolve a definição, melhoria, inovação e gerenciamento de processos de trabalho 
end-to-end (ponta-a-ponta) deliberados, colaborativos e continuamente auxiliados 
pela tecnologia, conduzindo a resultados que criam valores e habilitam uma organi-
zação a alcançar seus objetivos com maior agilidade. (ABPMP, 2013)

h. Tipos de Processos
Gestão Não agregam valor diretamente aos clientes, mas são de suma importân-
cia para garantir que a universalidade dos saberes e esforços atuem de acordo com 
suas metas e objetivos. Os processos de gestão têm como objetivo medir, monitorar, 
controlar atividades e administrar o presente e ofuturo dos negócios acerca de uma 
organização. Ex.:Da Governança à Estratégia Organizacional / Da Estratégia à Gestão 
Organizacional.

Primários - São fundamentais para a realização da missão da organização, sendo res-
ponsáveis por construir a percepção de valor da instituição, poisentregam valor direta-
mente para os clientes. Ex.:Da Petição Inicial à Sentença de Conhecimento no 1º Grau / 
Da abertura do Processo Originário ao Encaminhamento às Instâncias Superiores.

Suporte - Esses entregam valor para outros processosao apoiar, por sua vez, os Pro-
cessos Primários envolvidos, bem como a outros de Gestão ou mesmo de Suporte, 
que acabam se tornando Processos de Suporte de segundo, terceiro, quarto nível e 
assim por diante,e não diretamente para os clientes. Entende-se que não gerar valor 
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diretamente ao cliente da organização não significa que estes não sejam imprescin-
díveis à organização. Os processos de apoio revelam-se num auxílio poderoso, pri-
mordial e estratégico para organizaçõespois incrementam a eficácia e a eficiência ao 
desenvolver os Processos Primários.Ex.:Gerir Tecnologia da Informação / Gerir Pessoas 
/ Gerir Recursos Financeiros (São sempre descritos no Infinitivo).

i. Hierarquia de processos

Macroprocesso - Processo cuja operação impacta substancialmente na maneira 
como a organização funciona, habitualmente envolvendo mais de uma função 
organizacional.

Processo - Equivale a um grupo de tarefas interligadas logicamente, queusu-
fruem de recursos da organização para criar resultados. São comumenteopera-
ções complexas (subprocessos, atividades e tarefas distintas interligadas)que têm 
um objetivo organizacional específico.

Subprocesso - Processo incluído em outro processo, ou seja, grupo deoperações 
complexas que realiza um objetivo específico em apoio a outro.

Atividade - Conjunto de operações de média complexidade que se dão dentro-
de um processo ou subprocesso. Frequentemente realizada por uma unidadeor-
ganizacional determinada e designada a obter um resultado específico.

Tarefa - Nível mais detalhado de atividade, é um conjunto de trabalho aser exer-
cido o qual envolve rotina e prazos determinados.

Passo - Fragmento detarefa que deve ser realizado para que surjam os menores 
efeitos de umaatividade.

j. Atores do processo:

Dono do processo - pessoa que é responsável pela qualidade da execução e 
melhoria contínua do processo.

Gerente de processos - coordena, gerencia o desempenho e lidera iniciativas de 
transformação dos processos.

Analista de processos - realiza trabalho de documentação, análise e sugestões 
de melhorias de processos.

Parte interessada (Stakeholder) - pessoa ou organização que tem interesse di-
reto ou é influenciada por ações do processo.

Patrocinador - proporciona apoio político ou recursos (financeiros, humanos, 
materiais) para iniciativas de transformação de processos.

k. SIPOC:

SIPOC é uma sigla formada pelos cinco elementos que compõem a ferramenta:-
supplier(fornecedores),input(entradas),process(processo),output(saídas) e custo-
mer(clientes). Por meio da coleta de tais informações é possível obter entendi-
mento do processo de modo estruturado e sequencial, que servirá como base 
para posterior modelagem do fluxo.
É importante que seu preenchimento seja realizado pelo dono do processo em 
conjunto com os demais participantes da rotina de trabalho.

GOVERNANÇA DE PROCESSOS

A Governança de Processos é uma maneira para consolidar as iniciativas de gestão 
de processos dentro de normas, regras e diretrizes a fim de que todas caminhem jun-
tas e em direção a um objetivo comum. O termo governança, isoladamente, pode ser 
entendido como a capacidade de direcionar e orquestrar esforços conjuntos, com 
autoridade e aceitação de todos.Assim, a Governança de Processos consiste na defi-
nição, disseminação e controle da Gestão de Processos com relação a:

• Objetivos, princípios, orientações, controles e limites decisórios.

• Normas de organização e estruturação.

• Definição de papéis e responsabilidades.

• Forma de avaliação e controle a fim de aproveitar oportunidades de melhorias e 
inovação na maneira de realizar os trabalhos.
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• Manter a definição de papéis e responsabilidades às necessidades da Organiza-
ção, que significa promover a distribuição de papéis e responsabilidades relacio-
nadas à gestão por processos.

Podem-se dividir as responsabilidades da Governança em três níveis, que podem ser 
exercidas e coordenadas por um Escritório de Processos:

• Condução direta, execução e controle dos processos.
• Coordenação, facilitação e visão geral da efetividade da gestão por processos.
• Assegurar a integridade da gestão por processos em toda a organização.

Artefatos gerenciados e produzidos pela Governança de Processos:

• Cadeia de Valor, como direcionador da Gestão de Processos.
• Metodologia de gestão de processos.
• Regras e papéis que estruturam e organizam o funcionamento da Gestão 

de Processos.

Elementos da Governança:

• Estratégia e objetivos
• Papéis da governança e na governança
• Divisão de tarefas
• Estrutura e critérios para escalonamento – priorização de projetos e processos
• Padrões e instrumentos – metodologia e ferramentas
• Mecanismos de controle e avaliação – verificar conformidades, qualidade

Objetivos da governança de processos

• Padronizar as iniciativas dos processos.
• Favorecer o alinhamento dessas iniciativas em conjunto.
• Levar à melhoria contínua dos processos organizacionais.
• Definir papéis e responsabilidades sobre os processos.
• Determinar quem tem o poder de decisão sobre os processos.
• Tornar a organização mais ágil na resposta ao surgimento de mudanças.
• Potencializar a qualidade das iniciativas de processos.

• Transformar a gestão de processos em uma cultura de aplicação cotidiana.
• Alinhar a gestão de processos com os objetivos estratégicos da empresa.
• Garantir que o escritório de processos coordene essas iniciativas e dê o apoio 

necessário a todas as áreas envolvidas.

No contexto da governança de processos, o propósito é evitar que iniciativas isola-
das e desconexas de gestão por processos tragam resultados meramente pontuais e 
localizados. É preciso que as melhorias nos processos agreguem valor à cadeia pro-
dutiva de forma consistente, sistemática e integrada, atendendo ao planejamento 
estratégico definido pela alta gestão.

GESTÃO DE PROCESSOS

a. Gerenciamento Corporativo de Processos

É uma orientação conceitual que visualiza as funções de uma organização com base 
nas sequências de suas atividades. Relaciona-se à definição de responsáveis pela tarefa 
de administrar os processos, à configuração da estrutura na organização e à coorde-
nação das iniciativas de processos entre as unidades funcionais da organização. Diz 
respeito ao planejamento da elaboração, implantação, procedimentos, diretrizes, fer-
ramentas e instrumentos que direcionam a gestão por processos, sendo necessário:

• Garantir uma padronização adequada dos processos - os padrões associados aos 
processos mantêm-se atualizados e são consultados por executores e gestores.

• Amadurecer o escopo dos indicadores de desempenho - os indicadores moni-
toram o alcance das metas compartilhadas e que materializam as necessidades 
e as expectativas dos clientes.

• Ativar as reuniões degestão do dia a dia dosprocessos – a área sistematiza reu-
niões táticas de gestão para os processos mapeados e/ou otimizados, visando 
aprimorar a tomada de decisão.

• Integrar o monitoramentode conformidadee os riscos à gestão - a conformi-
dade e os riscos são monitorados de forma integrada à gestão do processo, 
visando aprimorar a tomada de decisão.
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b. Ciclo de Vida

De acordo com o guia CBOK, a prática de gerenciamento de processos de negócio 
pode ser caracterizada como um ciclo de vida contínuo de atividades integradas. 
Tal ciclo pode ser sumarizado por meio do seguinte conjunto gradual e interativo 
de atividades:

• Estratégia e Governança de Processos

• Análise de Processos

• Desenho e Implantação de Processos

• Execução e Monitoramento de Processos

• Refinamento e Ajustes do Processo

c. Níveis de Maturidade

A Gestão de Processos de Negócio define um ciclo de vida de um processo que 
inicia de sua identificação e segue até sua implantação e acompanhamento. Isso 
transforma a instituição e a tornaapta à implantação de uma solução tecnológica de 
gerenciamento de processos.

O modelo de maturidade de processos de negócio, segundo o CBOK, o Business Pro-
cessMaturityModelencontra-se dividido em cinco níveis de maturidade, assim como 
os demais modelos baseados no ProcessMaturityFramework. Cada um de seus está-
gios representa a maneira como a organização é transformada na medida em que 
seus processos e capacidades são aperfeiçoados. Abaixo se tem os níveis propostos:

NÍVEL MATURIDADE

0 Inexistente A instituição não reconhece a necessidade da Gestão 
de Processo.

1 Inicial
Existe a conscientização da necessidade de se geren-
ciar determinado processo, mas o processo é informal 
e desorganizado.

2 Repetitivo e intuitivo Existe determinado processo, mas é informal e não é 
revisado. O processo segue um padrão regular.

3 Processo definido
O determinado processo está instalado com pontos 
de controle para reavaliação dos níveis de serviço e 
satisfação do cliente.

4 Gerenciado e medido
Medidas de desempenho refletem cada vez mais as 
necessidades do usuário final e não somente os obje-
tivos do processo.

5 Otimizado
Os níveis de serviço são continuamente reavaliados 
para garantir alinhamento do processo com os obje-
tivos do negócio.

FASES DA METODOLOGIA

Esta metodologia estabelecida pelo Escritório de Projetos e Processos – EPPE – tem 
como objetivo orientar as atividades estabelecendo conexão e integração entre suas 
fases no intuito de alcançar os objetivos e metas planejadas. Sua aplicação pode 
acontecer em qualquer uma das fases ou parte delas, de acordo com a necessidade 
e maturidade apresentada pelo setor demandante.

Abaixo, tem-se o fluxo que impõe a metodologia em uso no PJBA realizada em qua-
tro etapas macro, quais sejam: planejamento, modelagem, desenho e implantação 
do novo cenário, conforme segue:
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PLANEJAMENTO

A fase de planejamento é primordial para a aplicação desta metodologia, visto que 
diz respeito às condições que viabilizarão a execução do trabalho. Na figura abaixo, 
vislumbram-se suas atividades que são interdependentes e devem ser realizadas em 
conjunto pelos membros integrantes do EPPE e servidores da área demandante.

a) Definir Equipe de Trabalho

A Equipe de Trabalho é a responsável pela condução das tarefas de aplicação desta 
metodologia. Deve ser composta por servidores membros do EPPE bem comodos 
especialistas da área demandante que fornecerão as informações necessárias. Tam-
bém deve ser definido o tipo de abordagem para o levantamento das informações 
(entrevistas, workshops, etc.) e o cronograma a ser seguido.

b) Reunir com Atores Envolvidos

Consiste na realização de ações para compartilhar conceitos contidos neste manual 
e para despertar nos servidores a disposição e a abertura para atuarem de forma 
participativa na consecução das etapas da metodologia de trabalho.

c) Levantar Macroprocessos

Para o levantamento dos Macroprocessos é necessário que se reúna com os ato-
res dos processos que serão identificados. Logo, a coleta de informações e as regras 
para a determinação de escopo dos processos, por exemplo, pressupõem que toda 
a equipe esteja alinhada com a metodologia e com os resultados que deverão ser 
alcançados pelo trabalho. Dessa forma, levantam-se todos os produtos que são en-
tregues e identificam-se quais são os processos que os originam, classificando-os 
quanto à sua função (Primários, Secundário, Suporte etc.), estabelecendo seus limites 
(De ->Até) e conexões conforme demonstrado na figura acima.

d) Construir Cadeia de Valor

A cadeia de valor é uma das ferramentas que pode ser utilizada para representar a 
série de transformações feitas pela área, a partir da aplicação de seus processos aos 
insumos fornecidos.Trata-se de uma forma de expor visualmente, de forma sintética, 
como os processos da instituição relacionam-se entre si para que o valor final seja 
entregue ao cliente.

A vantagem desta ferramenta é fornecer a seus usuários de forma prática e de fácil 
interpretação uma visão ampla das atividades executadas, tornando possível que to-
dos os colaboradores entendam a importância de suas atividades no contexto geral 
e compreendam, em uma visão ampla, como é o processo de elaboração do produto 
ou serviço que interessa ao cliente final. 

A cadeia de valor pode ser customizada para apresentar as informações que se mos-
trarem importantes em cada casoe suas conexões, desde que mantenham a premis-
sa de indicar uma vista ampla da transformação dos insumos no produto final.Como 
exemplo, vejamos a seguir a Cadeia de Valor estabelecida para o TJBA:
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e) Arquitetura de Processos

A fase da Arquitetura de Processos possibilita a visualização de como um negócio re-
aliza a sua estratégia e entrega valor aos seus clientes através dos seus processos, por 
isso deve ser utilizada como um instrumento de gestão que facilite a execução da 
estratégia. A arquitetura de processos é composta pelas seguintes atividades: 
Entendimento da Organização e Elaboração da Cadeia de Valor.

Na primeira, busca-se o conhecimento do Planejamento Estratégico, bem como das 
normas que regulamentam o funcionamento do órgão. A partir deste estudo norma-
tivo, é possível identificar os objetivos estratégicos, seus desdobramentos em inicia-
tivas, e indicadores de desempenho para acompanhamento.

Uma vez conhecida a estratégia, é necessário identificar a Cadeia de Valor, definindo 
seus respectivos processos primários, de suporte e de gestão, bem como a correla-
ção desses fluxos para a entrega de um produto ou serviço.

f) Definir Donos dos Processos

A princípio, para definição dos Donos dos Processos, é dada a oportunidade, de for-
ma democrática e voluntária, para que os atores se habilitem a assumir cada proces-
so específico(ser o dono). Caso não seja possível obter a paridade entre processo e 
dono de processo, dois caminhos podem ser utilizados: a observação ou a determi-
nação. Na observação, realizada em imersão durante os levantamentos dos proces-
sos, procura-se observar qual o ator que possui maior arcabouço de conhecimento 
sobre o processo em mapeamento. Esse será então um forte e natural candidato a 
ser o Dono do Processo. Caso não se revele interessado, deve-se, então, de forma 
impositiva, determinar quem será o dono do processo; de preferência, aquele que foi 
detectado com maior grau de conhecimento.

g) Priorizar Processos Críticos

A partir da associação da Cadeia de Valor à estratégia organizacional, determinam-se 
quais processos estão contribuindo para que a instituição produza valor para a socieda-
de. Nesse sentido, determinam-se quais processos serão priorizados e mapeados pela 
equipe.É a escolha consensual dos processos organizacionais que deverão sertrabalha-
dos, priorizando o caso mais crítico, que necessite de uma intervençãoimediata, como 
demonstra a matriz de priorização de processos por objetivo estratégico abaixo:

MACRODESAFIO A MACRODESAFIO B ∑

TIPO MACRO PROCESSO OBJETIVO 1 
(P=10)

OBJETIVO 
2 (P=5)

OBJETIVO 
3 (P=10)

OBJETIVO 
4 (P=5)

= [(1X10) + (2X5) + 
(3X10)+ (4X5)] / 30

Gestão Macro 01 Processo A 50 20 30 10 110

Gestão Macro 02 Processo B 10 25 40 15 90

Primário Macro 03 Processo C 20 05 50 20 95

Primário Macro 04 Processo D 30 10 10 25 75

Suporte Macro 05 Processo E 40 15 20 05 80

Suporte Macro 06 Processo F 50 20 30 10 110

SOMATÓRIO 200 95 180 85 560

Quando se trata de cadeia de valor dos macroprocessos situadas predominantemen-
te no nível tático da organização, deve-se aplicar para priorização a Matriz GUT (de 
Gravidade, Urgência e Tendência), conforme vemos a seguir:
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MACRODESAFIO A ∑

TIPO MACRO PROCESSO GRAVIDADE
1 (P=10)

URGÊNCIA
2 (P=5)

TENDÊNCIA
 3 (P=10)

= [(1X10) + (2X5)
+ (3X10)] /25

Gestão Macro 01 Processo A

Gestão Macro 02 Processo B

Primário Macro 03 Processo C

Primário Macro 04 Processo D

Suporte Macro 05 Processo E

Suporte Macro 06 Processo F

SOMATÓRIO

LEGENDA NOTA GRAVIDADE URGÊNCIA TENDÊNCIA

Gravidade: impacto do problema 
se não for solucionado

5 Extremamente grave Precisa de ação imediata Irá piorar rapidamente

4 Muito grave Muito urgente Irá piorar em curto prazo

Urgência: prazo definido para 
resolução do problema 3 Grave Urgente, merece atenção 

no curto prazo Irá piorar em médio prazo

Tendência: potencial de  
crescimento do problema

2 Pouco grave Pouco urgente Irá piorar em longo prazo

1 Sem gravidade Pode esperar Não irá mudar

MODELAGEM

A fase de modelagem dos processos diz respeito à construção do fluxograma AS IS, 
mapeamento do cenário atual,e apenas será necessária se o processo ainda não estiver 
mapeado. É constituída das seguintes atividades, como demonstra a figura abaixo:

a) Elaborar Canvas
A elaboração do Canvas (artefato gerencial de organização de informações) tem o 
intuito de realizar um diagnóstico através da análise de 11 pontos estratégicos inter-
ligados, quais sejam:

1. Finalidade e Melhorias 
Qual o objetivo da existência desse processo? Existem melhorias já propostas ou 
em andamento?

2. Legislação
Quais leis, normas ou procedimentos que este processo precisa seguir?

3. Indicadores de Performance
Quais os indicadores (quantitativos) utilizados para apuração do resultado 
do processo?

4. Controles
Quais os controles utilizados para acompanhamento do processo?

5. Recursos Humanos
Quem e quantos são os responsáveis pelo processo, por função e cargo?

6. Recursos Tecnológicos
Quais são os equipamentos e sistemas utilizados neste processo?

7. Principais Fornecedores
De onde vêm os insumos do processo? Qual a origem?

8. Principais Insumos
Quais os inputs (informações, documentos, etc.) do processo que serão proces-
sados no processo?

9. Principais Atividades
De posse dos insumos, quais as principais atividades desempenhadas para exe-
cução deste processo?

10. Principais Produtos
Informações de saída geradas no processo (resultado).

11. Principais Clientes
Beneficiários do processo, a quem se destinam os produtos gerados.
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Essa fase possibilita descrever e pensar sobre o processo a fim de compreender e 
comparar as relações entre seus elementos para descobrir se existe sentido e com-
plementação entre eles.

b) Estudar Legislação Correlata

Estudar leis, normas ou procedimentos que o processo precisa seguir para verificar 
sua conformidade, necessidade de adequação e / ou mudança das normas.

c) Mapear Processos

“O mapeamento de processos da organização é o conhecimento e a aná-
lise dos processos e seu relacionamento com os dados, estruturados em 
uma visão top-down, até um nível que permita sua perfeita compreensão 
e obtenção satisfatória dos produtos e serviços, objetivos e resultados dos 
processos”. (Maranhão e Macieira, 2004)

O mapeamento dos processos se propõe a:

• Eliminartarefas desnecessárias.
• Reduzir osatrasos ou retrabalhos.
• Esclarecer ospapéis dentro do processo.
• Reduzir custos e automatizar rotinas.
• Mudar processos com rapidez de forma a torná-losmais ágeis.
• Padronizar em conformidade com asmelhores práticas de produção, gerando 

maior transparência.
• Ter maior controle emonitoramento.
• Conseguir melhorsatisfação e resposta do clientequanto ao produto/serviço 

entregue.

PRC 2018NNN
MAPA DE PROCESSO

TIPO Suporte MACRODESAFIO A

ENTRADAS MACROPROCESSO 05 OBJETIVO 01

Recursos e 
Informações

PROCESSO F DONO Demandante

ATIVIDADES

 

SAÍDAS

Resultados do Processo

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR: INSTRUÇÃO NORMATIVA:

ANALISTA PMO DEMANDANTE IN 001/2018 – DJE NNNN

O primeiropasso em um mapeamento de processos é envolver todos aqueles que 
trabalham na execução deles:

• Colaboradores: os que realizam o trabalho;
• Fornecedores;
• Clientes;
• Supervisores ou demais funções.

É essencial que todos os profissionais operacionais sejam envolvidos no mapeamen-
to dos processos. As pessoas que trabalham na organização serão o elo pelo qual 
você poderá encontrar as informações necessárias sobre tudo o que é desenvolvido 
na organização. Para alcançar tal objetivo, algumas técnicas de mapeamento de pro-
cessos são úteis, como:

• Entrevistas, questionários, reuniões;
• Observações de campo;
• Coleta de evidências;
• Análise de documentos e relatórios existentes.

Seja qual for o método escolhido, é importante pontuar:

• Etapas
• Quais são as entradas e as saídas do processo?
• Quais são as metas estabelecidas?
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• Quais são os problemas enfrentados?
• Existem métricas utilizadas?
• Quais são os riscos?
• Outras que achar necessárias.

• Justificativa
• Qual a importância desse processo?
• Por que ele existe?
• Qual a funcionalidade desse processo?

• Localidade
• Em que local o processo é executado?
• Onde ele é planejado e avaliado?

• Tempo de execução
• Quando o processo foi planejado?
• Está sendo executado?
• Quando e em quanto tempo é executado?

• Responsabilidades
• Quem são os clientes?
• Quem são os fornecedores?
• Quem realiza o gerenciamento desses processos?
• Quem executa?

• Métodos utilizados
• Como e quando são planejados os processos?
• Como e quando são executados?
• Como está o andamento do processo planejado?

Nesta etapa, deve-se desenhar o fluxograma AS-IS do processo (num ferramenta 
específica para modelagem), a partir das informações levantadas, representando-o 
graficamente no modelo de raias, sendo que cada raia corresponde a um ator do 
processo. Um fluxograma é um desenho gráfico feito com símbolos padronizados, 
utilizando-se a Notação BPMN (adiante abordada), a qual mostra a sequência lógica 
das etapas e das atividades de realização de um processo de trabalho.

As atividades devem ser minuciosamente detalhadas, contendo: a descrição, as re-
gras, a duração, o papel e a competência de cada ator envolvido, os dispositivos le-
gais a serem seguidos e os sistemas utilizados, pois serão esses elementos que pos-
sibilitarão a futura fase de análise. Concluído o fluxograma, deve-se validá-lo junto 
à equipe de trabalho que forneceu as informações, com a assinatura do termo de 
aceite devidamente preenchido. Resumidamente, temos:

• Envolver os servidores que trabalham com o processo.
• Entender o negócio / processo.
• Levantar toda a legislação e as normas que regem o processo.
• Modelar o fluxograma As-Is.
• Detalhar as atividades.
• Validar o fluxograma As-Iscom os servidores envolvidos.

d) Definir Indicadores

A definição de indicadores requer o planejamento de ferramentas de medição do de-
sempenho de processos para monitorar a efetividade das mudanças postas em prática. 
Devem-se buscar melhorias em três aspectos básicos: custo, qualidade e tempo. Mes-
mo que estejam atingindo suas metas, qualquer melhoria de processo que resulte em 
benefícios em uma destas três dimensões caracteriza mudanças relevantes.

O Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção de In-
dicadores, editado pelo Ministério do Planejamento (Brasília, 2009), propõe 10 passos 
para a construção de indicadores:

O que mensurar? 1 – Identificação do nível, dimensão, subdimensão e objetos de mensuração.

Como mensurar?
2 – Estabelecimento de indicadores.
3 – Validação preliminar dos indicadores com as partes interessadas.
4 – Construção de fórmulas, estabelecimento de metas e notas.

Coleta de informações
5 – Definição de responsáveis.
6 – Geração de sistema de coleta de dados
7 – Ponderação e validação final dos indicadores com as partes interessadas

Mensuração 8 – Mensuração do desempenho.

Análise 9 – Análise e interpretação dos indicadores.

Comunicação 10 – Comunicação do desempenho.
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Nessa construção, deverão ser formulados os indicadores de cada processo e a indi-
cação dos responsáveis por sua medição e acompanhamento. A identificação dos 
objetos de mensuração se dá a partir da análise do processo: entradas, ações trans-
formadoras, saídas e impactos. Este manual apresenta o artefato Formulário de Cole-
ta de Indicadores, no qual as seguintes informações devem ser registradas:

TAXONOMIA:
• Setor/unidade.
• Indicar se é um indicador chave.
• Polaridade – informação da tendência esperada.
• Norma – a que norma(s) atende.
• Grupo do Indicador –objetivo estratégico, projeto ou processo de trabalho.
• Origem – De onde vem o Indicador – CNJ, TJBA etc.
• Âmbito – Define o nível de abrangência do Indicador – Nacional, Regional,  

Interno etc.
• Data de cadastro.
• Perspectiva – do planejamento estratégico.
• Macrodesafio – do planejamento estratégico.
• Objetivo.
• NI – número de indicadores associados à mesma Taxonomia.
• Número – número do indicador no contexto do NI.Ex.: 1/3, 2/3 ou 3/3.

DETALHAMENTO:
• Nome do indicador – IND – SIGLA Nome do indicador.
• Abreviatura do nome.
• Alvo – Valor final de alcance do Indicador.

METAS:
• PeríodoBase – período em que se inicia a medida do indicador.
• Valor Base – valor apurado no períodoem que se iniciou a medida do indicador.
• Valor (ano base +1)– valor a ser apurado no período seguinte ao que se iniciou 

a medida do indicador.
• Valor (período base +2).
• Valor (período base +3).
• Valor (período base +4).

DESCRIÇÃO DO INDICADOR:
• Unidade de Medida

• Categoria - se ele é um indicador de RESULTADO: mede a efetividade (mede efei-
tos positivos ou negativos na realidade que sofreu intervenção.), a eficácia (grau 
de atendimento as metas, regras, requisitos e objetivos planejados) ou aeficiên-
cia (quantidade de recursos empregados  Produtos ou serviços produzidos); 
ou se trata de um indicador de AÇÃO: mede a capacidade (nível de resposta de 
uma demanda por unidade de tempo), o custo (nível de despesa envolvida na 
execução de projetos ou processos), o tempo (quantidade de tempo envolvido 
na execução de projetos ou processos) ou a qualidade (grau de satisfação com 
os produtos ou serviços produzidos).

• Apuração - definição da periodicidade de aplicação do indicador (diária, sema-
nal, quinzenal, mensal, etc.).

• Fundamentos - descrição sucinta do que o indicador mede ou demonstra, o 
responsável, o tempo, o lugar, a justificativa e a forma de medição.

• Indicador base.
• Classe CNJ – Resolução 76/2009 – indicar a classe definida pelo CNJ a qual o 

indicador está afeito.
• Expressão do indicador – descrição de como a informação do indicador deve ser 

extraída: número, média, razão (fração na qual o numerador não é parte do de-
nominador), proporção(fração na qual o numerador é parte do denominador), 
taxa(proporção que muda com o tempo), incidência (casos NOVOS sobre o total 
de observações no tempo) ou prevalência(casos EXISTENTES sobre o total de 
observações no tempo).

e) Apresentar Mapeamento Preliminar As Is
Reunião com a área demandante para apresentar o mapeamento preliminar, esclare-
cer dúvidas e submetê-lo à validação.

f) Realizar Alterações Propostas
Realizar alterações propostas e/ou solicitadas pela área demandante durante a reu-
nião de validação, caso existam.

g) Enviar Modelagem As Is para Validação
Enviar Modelagem As Is para validação pela área demandante após alterações reali-
zadas, caso tenham sido solicitadas.

h) Receber Modelagem As Is
Recebimento do documento contendo a modelagem realizada.



2726

Manual de Gestão de ProcessosManual de Gestão de Processos

i) Homologar As Is
Homologação da modelagem As Is por meio do preenchimento do artefato Termo 
de Validação de Melhorias.

j) Encaminhar Termo de Validação
Encaminhamento do Termo de Validação preenchido e assinado ao EPPE.

k) Receber Termo de Validação
Recebimento do Termo de Validação preenchido e assinado pela área demandante e 
arquivamento em repositório próprio e no Sistema de Gestão de Projetos - SGP.

l) Popular Repositório
Arquivar mapeamento As Is do processo no Sistema de Gestão de Projetos – SGP e na 
página da Estratégia e Compliance do site do TJBA, disponível em http://www5.tjba.
jus.br/estrategia/index.php/processos/.

DESENHO

Na etapa de mapeamento, a preocupaçãoera documentar o processo exatamente 
como está para então analisar seus pontos críticos, no desenho de processos o prin-
cipal objetivo é desenvolver um novo processo, com melhorias nas falhas identifica-
das na etapa anterior. A esse novo processo dá-se o nome de TO BE, termo em inglês 
que poderia ser traduzir como “a ser” ou “como deve ser”. Assim, após a modelagem, 
seguem-se as seguintes atividades como demonstra a figura a seguir:

a) Analisar Processo
A partir do levantamento das informações do processo e do seu mapeamento, po-
dem-se compreender suas características e verificar se atendem ao objetivo pre-
tendido. Trata-se de um primeiro passo para a melhoria. Deve ser realizada, sempre, 
antes de um projeto de automação para evitar que se multipliquem os problemas. 
Como subsídios para realização dessa atividade, deverão ser utilizados os registros 
das contribuições dadas ao longo dos passos anteriores, são eles:

• Registros das sugestões de melhoria dadas no decorrer de todos os passos;
• Levantamento de atributos das atividades que afetam o desenvolvimento do 

processo em análise;
• Desenho do fluxograma AS-IS. 

Deve ser realizada reunião de trabalho com os atores envolvidos para análise de le-
gislação, normas, informações e componentes do diagrama de escopo do processo 
através da aplicação da Matriz para Solução de Problema (MASP). Podem-se aplicar 
algumas técnicas como: brainstorming, diagrama de causa e efeito ou de Ishikawa, 5 
porquês, entre outras. 

Todos os problemas deverão ser registrados e o significado de cada um deles ana-
lisados, agrupando-os conforme a similaridade do conteúdo. A análise do processo 
realizada a partir da Matriz para Solução de Problema (MASP) é importante para a 
identificação de: valor, problemas, possibilidades de aperfeiçoamento e eliminação 
de desperdícios. As oportunidades de melhoria levantadas devem ser registradas e 
descritas de forma clara no instrumento Oportunidades de Melhoria, para que se 
possam evitar entendimentos incorretos e também para que posteriormente sejam 
validadas aquelas que efetivamente serão implantadas. 

Identificadas e validadas as causas dos problemas, repete-se o processo de discussão 
dos colaboradores, em conjunto com a equipe do EPPE, para descobrir possíveis so-
luções. Assim, para cada problema, devem seridentificadas soluções de curto, médio 
e longo prazo, conforme o caso. Importante, também, a indicação de responsáveis e 
definição de prazos para que sejam implementadas as soluções.

b) Construir Modelo To Be

Etapa de construção do modelo To Be, que consiste no desenho de um novo fluxo 
com as alterações que foram sugeridas para a melhoria do processo.Faz-se necessá-
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rio que as soluções de problemas encontrados no processorelacionadas a aspectos 
como: variação de indicadores, gargalos, handoffs, interações humanas e externas, 
regras de negócios e gaps sejam demonstradas na proposta do fluxograma futuro. 

Após a elaboração do modelo To Be, faz-se necessária, ainda, reunião com atores 
envolvidos para análise e validação do desenho. É importante que os prazos e con-
dições estabelecidas para implementação de novas atividades e/ou procedimentos 
sejam registrados na ata de tal reunião.

A partir da validação, será construído o plano de implantação do processo, indicando 
atividades, responsáveis e prazos para transição. Nesta etapa, também será elaborado 
o plano de capacitação dirigido aos atores participantes do fluxograma, bem como, 
definidos os indicadores que serão mensurados.

c) Apresentar Desenho Proposto
Reunião com a área demandante para apresentar o desenho proposto, esclarecer 
dúvidas e submetê-lo à validação.

d) Reformular Desenho
Realizar alterações propostas e/ou solicitadas pela área demandante durante a reu-
nião de validação, caso existam.

e) Encaminhar Processo To Be
Enviar Desenho To Be para validação pela área demandante após alterações realiza-
das, caso tenham sido solicitadas.

f) Receber Processo To Be para Implantação
Recebimento do documento contendo o desenho To Be realizado para implantação.

IMPLANTAÇÃO DO NOVO CENÁRIO

Ultrapassada a fase de proposição e aprovação do novo processo (modelo To Be), é 
hora de colocá-lo em prática. Nessa etapa as melhorias propostas são implantadas e 
isso pode significar desde pequenas correções a uma total modificação da forma de 
desempenhar as atividades.

Em geral, nesse momento, além de modificações nos fluxos de trabalho, é possível 
que novas tecnologias sejam introduzidas no processo, como, por exemplo, a utiliza-
ção de softwares ou máquinas que o automatizem em partes específicas ou em sua 
totalidade, caso possível. Suas atividades são demonstradas na figura a seguir:

Esta etapa refere-se à implantação do processo To Be, juntamente com as atividades 
necessárias à implantação dos ajustes validados, bem como, a mensuração de seu 
rendimento em termos de tempo, custo, capacidade e qualidade.Compreende-se a 
execução das seguintes rotinas: 

a) Alterar Instruções Normativas
Sobretudo quando se trata de instituições públicas, um grande fator a impulsionar 
alterações na legislação é a ocorrência de modificações nos processos.

b) Treinar no Novo Fluxo
Antes da implantação do novo processo, é fundamental que as equipes envolvidas 
sejam treinadas no novo fluxo de atividades, a fim de que compreendam o que se 
espera de cada colaborador e como as tarefas devem ser desempenhadas. Trata-se, 
portanto, da realização ações de sensibilização e capacitação, objetivando ensinar as 
novas regras, os atuais procedimentos do processo e promover mudanças de atitude 
dos atores envolvidos.

c) Implantar Processo
Realizar plano de implantação, projetando as tarefas necessárias para funcionamento 
do desenho, ou seja, disponibilizaçãoda estrutura e dos recursos (materiais, tecnoló-
gicos) necessários para a implantação do fluxo To Be.Além disso, nessa fase, deve-se 
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publicar e fazer a divulgação do novo fluxo e dos instrumentos (cadeia de valor re-
vista, manuais, formulários) por meio de e-mails, informativos nos portais, intranet, 
etc..A etapa de implantação é de fundamental importância por colocar em prática as 
melhorias sugeridas e, geralmente, é a que demanda mais tempo.

d) Realizar Operação Assistida
Grande parte das mudanças requer atenção especial;por conseguinte, faz-se neces-
sário oferecer suporte aos atores envolvidos, sanando as dúvidas surgidas e dispo-
nibilizando os instrumentos que apoiarão as atividades. Dessa forma, a Operação 
Assistida consiste em acompanhar a implantação das ações propostas no Plano de 
Implantação além de medir o desempenho e gerir as mudanças: comportamentos, 
riscos, imprevistos, alterações e comunicações.

e) Avaliar Novo Processo
Mensurar, periodicamente, a partir dos indicadores pré-estabelecidos o alcance das 
metas e resultadosdesejados. Monitorar indicadores é importante porque eles tor-
nam informações subjetivas em objetivas e comparáveisas quais servirão de insumos 
para apontar oportunidades e/ou necessidades de melhorias futuras.

f) Realizar Alterações Solicitadas
Nenhum processo será bom o suficiente a ponto de não mais precisar de melhorias. 
Isso porque a sociedade está em constante mudança, o que altera suas demandas 
e proporciona novas ferramentas de produção. Portanto, faz-se necessário que as 
instituições respondam a esse estímulo, adaptando seus processos, seja para corrigir 
falhas, alcançar oportunidades identificadas ou para atender aos novos ensejos.

g) Realizar Ajustes Necessários
Realizar ajustes necessários ao processo implantado a depender da necessidade 
apresentada.

h) Homologar To Be
Homologação do modelo To Be por meio do preenchimento do artefato Termo de 
Validação de Melhorias.

i) Receber Termo de Validação
Recebimento do Termo de Validação preenchido e assinado pela área demandante e 
arquivamento em repositório próprio e no Sistema de Gestão de Projetos - SGP.

j) Popular Repositório
Arquivar Novo Processo (ou nova versão do processo) no Sistema de Gestão de Pro-
jetos – SGP e na página da Estratégia e Compliance do site do TJBA, disponível em 
http://www5.tjba.jus.br/estrategia/index.php/processos/.

k) Publicar Instruções Normativas no DJE
Realizar atualização das normas e documentos, visando à conformidade entre o novo 
processo e as políticas/padrões da instituição.

l) Gerir Dia a Dia
Fase de acompanhamento da execução do processo na qual se avaliaa efetividade 
das mudanças realizadas e monitoram-se o desempenho e as conformidades esta-
belecidas. Para tanto, é necessário adoção das seguintes ações:

• Realizar reuniões periódicas de análise crítica, a fim de conhecer as possíveis 
dificuldades, falhas e gargalos do processo.

• Acompanhar o atendimento ao cronograma estabelecido para implantação 
das melhorias.

• Mensurar os indicadores definidos.
• Verificar a conformidade de utilização dos instrumentos que foram padronizados.
• Identificar oportunidades de novos ajustes nos artefatos e templates.
• Elaborar relatório de acompanhamento com todas as observações relatadas.
• Definir Plano de Ação para executar a melhoria contínua, com ações preventivas, 

corretivas ou de melhorias.

TRANSFORMAÇÃO DE PROCESSOS

A etapa de refinamento ou transformação é, segundo o Guia CBOK, responsável pela 
transformação dos processos, implementando o resultado da análisede desempe-
nho. Ela ainda trata de desafios associados à gestão de mudanças naorganização, à 
melhoria contínua e à otimização de processo. 

As diretrizes estratégicas são desdobradas em demandas por projetos de transforma-
ção em cada processo. Tais demandas são classificadas e priorizadas, dando origem 
a um portfólio de projetos.Por isso, é importante que os projetos de transformação 
estejam alinhados com uma abordagem corporativa de gestão de portfólio capaz de 
maximizar as sinergias entre as diversas carteiras de projetos do negócio.



3332

Manual de Gestão de ProcessosManual de Gestão de Processos

A transformação de processos deve-se dar integrada com pessoas e tecnologias para 
o alcance de uma mudança significativa.Essa integração inicia-se no momento de 
definição da visão de futuro esperada com a transformação, ao considerar tanto as 
expectativas dos usuários como as possibilidades e as restrições tecnológicas.

Por fim, os projetos desse tipo envolvem a alta administração para orientar, ao longo 
da visão de futuro, quais os ganhos esperados e qual o escopo das soluções desejá-
veis, de modo a garantir a priori seu comprometimento. O projeto de transformação 
do negócio implementa a visão de futuro mudando a forma como o trabalho é reali-
zado e os recursos são consumidos para atender as demandas do cliente.

TECNOLOGIA DE BPM

O programa utilizado pelo EPPE para modelagem de fluxos éoBizagiModeler. Este 
software pode ser baixado gratuitamente da Internet e oferece recursos também 
para publicação e simulação dos processos.

A linguagem utilizada pelo Bizagi para desenho dos fluxos é a BPMN (em português, 
Notação de Modelagem de Processos de Negócios). A BPMN é composta por um 
conjunto de padrões e símbolos que representam as atividades, os eventos e as eta-
pas do processo, possibilitando a visualização de informações e detalhes de todo o 
fluxograma.

Cada fluxograma é composto pela piscina (pool),contendo a denominação do pro-
cesso e as raias (lanes),nas quais estão representadas as atividades.Cada raia refere-se 
à participação de um ator,e sua disposição no fluxo obedece a sequência hierárquica 
da instituição mapeada, partindo sempre do maior nível, conforme ilustração abaixo.

É importante que o desenho do fluxo seja iniciado pela raia superior, que deverá 
representar o demandante do processo, exceto, quando tal sequência não obedecer 
à ordem do organograma. Nesses casos, o demandante estará situado conforme sua 
posição na hierarquia institucional.

Quando houver participação de atores externos no processo, tal instituição deverá ser 
representada por outra piscina, localizada abaixo do fluxo principal. Não há necessi-
dade de demonstrar no mapeamento as atividades relacionadas aos atores externos.

As setas dirigidas aos atores externos devem seguir até tocar a borda da piscina. Já 
no caminho inverso, as setas voltam até a extremidade do elemento. Vale destacar 
que os elementos desenhados na raia principal devem estar sempre conectados, 
independente de ligação com atores externos, objetivando demonstrar uma conti-
nuidade no processo.

Na construção do fluxograma é importante a utilização de marcos do processo, de-
marcando suas principais etapas, a fim de dar maior clareza à leitura.
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Seguindo as recomendações BPMN, os fluxos são dispostos horizontalmente da es-
querda para direita, representando uma sequência temporal, com setas partindo de 
uma lateral a outra dos elementos.

Na tabela abaixo, estão ilustrados os principais símbolos utilizados no desenho dos 
processos de trabalho. Importante ressaltar que existe uma gama ainda maior de 
elementos representativos das diversas informações de um fluxo.

LEGENDA DOS SÍMBOLOS

DESCRIÇÃO SÍMBOLO

Início: representaas entradas do processo.

Atividade: representa tipo genérico de um conjunto de tarefas.

Gateway: pontos de decisão; representam caminhos que podem ser inclusivos, exclusivos, 
paralelos, dentre outros.

Evento intermediário: permite agregar informações sobre o processo.

Subprocesso: processo existente dentro de determinada atividade.

Fim: representa o término do processo.

 

Evento de Link: usado para abstrair sequência de atividades em um mesmo diagrama de 
processo.

Símbolo de fluxo de sequência: conecta objetos de fluxo em uma ordem sequencial própria.

Símbolo de fluxo de mensagem: representa mensagens de um participante do processo para 
outro.

Símbolo de associação: mostra as relações entre artefatos e objetos de fluxo.

É imprescindível o uso dos símbolos de início e fim na representação do processo. 
As atividades deverão ser descritas com frases curtas (duas ou três palavras), iniciadas 

por verbos no infinitivo. Já os subprocessos são denominados por até três palavras, 
mas sempre começando com substantivos. Os subprocessos serão, preferencialmen-
te, formatados no estilo “reusável”, possibilitando que suas atividades sejam devida-
mente detalhadas por atores e etapas.

É importante que cada atividade seja detalhada com informações, tais como: legis-
lação correspondente, responsável, tarefas, ferramentas e demais observações re-
levantes para o desempenho da ação. Tais dados devem ser inseridos no próprio 
desenho do Bizagi, por meio do campo “Propriedades”, específico para descrição de 
tais atributos.

A denominação de cada processo deverá representar as delimitações do seu fluxo, 
estabelecendo o ponto de partida e finalização. Ex.: o fluxo de uma solicitação de 
diária será denominado “Da solicitação ao pagamento da diária”, já que, o processo se 
inicia com o requerimento e termina com o pagamento da diária.

REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DE PROCESSOS - RIP

O Repositório Institucional de Processos (RIP) é a área de armazenamento central das 
informações sobre processos existentes na Cadeia de Valor do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia (TJBA) e funciona no Sistema de Gestão e Projetos (SGP) no Menu de 
Organização na seção de Gestão do Conhecimentono Item Processos de Trabalho, 
conforme se vê abaixo:
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Seu conteúdo é constituído por um conjunto informacional heterogéneo no que diz 
respeito à sua tipologia documental (tipos aceitados: *.rtf; *.doc;*.docx; *.bpm; *.ppt;*.
pptx; *.xls;*.xlsx; *.pdf; *.mdb; *.txt; *<arquivos gráficos, inclusive *.cdr e *.dwg>) bem 
como em relação à sua multidisciplinaridade, agregando um conjunto avançado de 
serviços de organização, tratamento, modelagens, acesso, disseminação e preserva-
ção do conteúdo digital produzido da gestão dos processos de trabalho.

Assim sendo, a sua principal função é preservar e disponibilizar a produção intelec-
tual na disciplina de Gestão de Processos (SGP), representando-a, documentando-a e 
compartilhando-a em formato digital.  O Repositório Institucional de Processos (RIP) 
possui as seguintes características:

1. A arquitetura do repositório serve a gestão do seu conteúdo, não sendo per-
mitidasquaisquer alterações sem prévio conhecimento e consentimento dos 
EPPE e EDEPs.

2. O repositório manterá e oferecerá apenas um conjunto mínimo de serviços 
básicos, como por exemplo, o depósito, a recuperação, a pesquisa e os controles 
de versão e permissão de acesso.

3. Os conteúdos devem ser depositados no repositório apenas por seu criador 
ou pelos EPPE e EDEPs, jamais por terceiros interessados.

USO DO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DE PROCESSOS - RIP

Composição da tela do RIP

 
Onde:

01. CAMPO DE PESQUISA: Campo onde poderá ser pesquisado de forma Bá-
sica (apenas o nome do arquivo ou pasta) ou Avançado (Pesquisa por campos: 
Proprietário, Data, Tipo de Documento, Conteúdo do Arquivo, Versão etc.), insira 
o termo inteiro ou parte dele e clique em Pesquisar.

Para executar uma pesquisa básica, digite todos os critérios de pesquisa ou 
parte deles. Se você inserir parte de um termo, não é necessário adicionar um 
caractere curinga à entrada, não coloque um caractere curinga (asterisco ou 
ponto de interrogação) como o primeiro caractere de seus critérios de pesquisa.
Não use os seguintes caracteres em pesquisas básicas:

@ = [] {} <>

Refinar uma pesquisa com critérios de pesquisa adicionais

A pesquisa não diferencia maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, Laranja, laranja e 
LARANJA retornam os mesmos resultados.

Se você inserir a frase de pesquisa lista de perfis de recursos, sem aspas, o aplicativo 
procurará por itens que contenham qualquer uma dessas palavras, em qualquer or-
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dem. Entretanto, se você inserir a frase de pesquisa entre aspas, como “Lista de perfis 
de recursos”, somente as instâncias da sequência de caracteres exata serão retornadas.

A lista dos resultados de pesquisa contém apenas os itens para os quais tem direito 
de visualização.

Use uma pesquisa avançada para definir critérios de pesquisa extras para refinar os 
resultados da pesquisa. Use os campos e opções na página de pesquisa avançada 
para refinar sua pesquisa. Você pode pesquisar de acordo com um critério ou qual-
quer combinação de critérios. Os resultados da pesquisa incluem apenas os docu-
mentos que você tem permissão para visualizar ou editar.

Para executar uma pesquisa avançada, clique no ícone Pesquisar no canto superior 
direito da página. Em seguida, clique no link Avançado que aparece à esquerda do 
campo de texto de pesquisa. Digite o termo da pesquisa inteiro ou parte dele no 
campo Texto, preencha mais campos para refinar a pesquisa e clique em Pesquisar. O 
seguinte campo precisa de explicação:

Modo

Todas as palavras- mostra os documentos correspondentes a todas as palavras 
da pesquisa, em qualquer ordem. 

Quaisquer palavras- mostra os documentos que correspondem a qualquer uma 
das palavras da pesquisa. Frase exata mostra os documentos que correspondem 
a todas as suas palavras na ordem em que você especificar.

Dicas de pesquisa - Use as técnicas a seguir para realizar pesquisas globais:

• Caracteres curinga
• Operadores booleanos
• Subconsultas

Usar caracteres curinga em uma pesquisa global

Com a ferramenta de pesquisa global, você pode realizar pesquisas com um ou vá-
rios caracteres curinga. Não use os símbolos “*” ou “?” como o primeiro caractere de 
uma pesquisa.

Pesquisa com um único caractere curinga

A pesquisa com curinga de um caractere procura termos correspondentes com 
esse único caractere substituído. Para realizar uma pesquisa com um único caractere 
curinga, use o símbolo “?”. 
Exemplo: para pesquisar por texto ou teste, insira a consulta: te?t

Pesquisa com vários caracteres curingas

As pesquisas com vários caracteres curingas procuram por zero ou mais caracteres. 
Para realizar uma pesquisa com vários caracteres curingas, use o símbolo “*”. 

Exemplo: para procurar por testar, testes ou testador, insira o seguinte texto: test*

Você também pode fazer pesquisas com caracteres curingas no meio de um termo. 

Exemplo: te*t

Usar operadores booleanos em uma pesquisa global

Os operadores booleanos permitem fazer pesquisas globais usando vários termos 
combinados por meio de operadores lógicos. Os seguintes operadores booleanos 
são suportados: OU (OR), E (AND), + (OBRIGATÓRIO), NÃO (NOT) e - (PROIBIDO).

Os operadores booleanos devem ser inseridos com todas as letras maiúsculas.

OU (OR)

OR é o operador de conjunção padrão, ou seja, se não houver nenhum opera-
dor booleano entre dois termos, o OR será usado. O operador OR liga dois ter-
mos e busca um documento correspondente, se um dos termos existir em um 
documento. Essa operação equivale a uma união usando conjuntos. Você pode 
usar o símbolo || em vez do operador OR.

Exemplo: para procurar documentos que contenham “jakarta apache” ou “jakar-
ta”, use a consulta: “jakarta apache” “jakarta” ou “jakarta apache” OU “jakarta” ou 
“jakarta apache” || “jakarta”
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E (AND)

O operador E (AND) faz correspondência com documentos em que os dois 
termos aparecem no texto de um único documento. Essa operação equivale a 
uma interseção utilizando conjuntos. Você pode usar o caractere especial && no 
lugar do operador AND.

Exemplo: para procurar “jakarta apache” e “jakarta CAPPM”, use a consulta: “jakarta 
apache” E “jakarta CAPPM” ou “jakarta apache” && “jakarta CAPPM”

+ (OBRIGATÓRIO)

O operador +, que significa obrigatório, requer que o termo seguinte exista em 
algum lugar em um campo de um único documento.

Exemplo: para procurar por documentos que contenham “jakarta” com ou sem 
“CAPPM”, use a consulta: +”jakarta CAPPM”

NÃO (NOT)

O operador NOT exclui documentos contendo o termo que aparece após o 
operador. É possível usar o símbolo de ponto de exclamação (!) em vez de usar 
o operador NÃO.

Exemplo: para pesquisar documentos que contenham “jakarta apache”, mas não 
“jakarta CAPPM”, use a consulta: “jakarta apache” NÃO “jakarta CAPPM” ou “jakarta 
apache” ! “jakarta CAPPM”

O operador NÃO (NOT) não pode ser usado com um único termo. Essa consulta 
não retorna resultados: NÃO “jakarta apache”

- (PROIBIDO)

O operador -, ou proibido, exclui documentos que contenham o termo após o 
operador -. 

Exemplo: para procurar documentos e formulários que contenham “jakarta apa-
che”, mas não “jakarta CAPPM”, use a consulta: “jakarta apache” - “jakarta CAPPM”

Formar subconsultas em uma pesquisa global

As subconsultas permitem controlar a lógica booleana durante as pesquisas globais 
agrupando as cláusulas com parênteses. Por exemplo, para procurar por documen-
tos e formulários que contenham “jakarta” ou “apache” e “site”, inclua a seguinte sub-
consulta na consulta:

(“jakarta” OR “apache”) AND “website”
A consulta acima verifica se “site” existe e se um dos termos, “jakarta” ou “apache”, tam-
bém existe.

Use escape com caracteres especiais em pesquisas globais

Evite caracteres especiais em pesquisas globais de maneira apropriada Para usar es-
cape com esses caracteres, coloque o caractere “\” (barra invertida) antes do caractere 
especial. Por exemplo, para usar escape nos caracteres especiais em uma pesquisa 
global de (1+1):2, use a seguinte consulta: \(1\+1\)\:2

A tabela a seguir lista os caracteres especiais que podem ser usados em pesquisas globais:

Caractere especial Descrição Regra

+ sinal de adição \+

- sinal de subtração \-

&& e comercial duplo \&&

|| barras verticais duplas \||

! ponto de exclamação \!

( parêntese esquerdo \(

) parêntese direito \)

{ chave esquerda \{

} chave direita \}

[ colchete esquerdo \[

] colchete direito \]

^ acento circunflexo \^

“ aspas \”

~ til \~

* asterisco \*

? ponto de interrogação \?

: dois pontos \:

\ barra invertida \\
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02. ESTRUTURA TAXONÔMICA DAS PASTAS - Nomenclatura das pastas de 
Processos deverá obedecer a padrão estabelecido pelo EPPE, qual seja:

 a. MACROPROCESSO OU PROCESSO 

PRC Ano Sequência Unidade de Negócio(SIGLA) Nome do Processo 
(De -> Para)
Macroprocesso - Ex.:PRC 2017 001 TJBA Do Planejamento ao Monitoramento 
da Estratégia
Processo - Ex.: PRC 2018 005 AEP I Do Requerimento ao Reconhecimento do 
direito à Indenização de Férias

b. SUB-PROCESSO

SPC Ano Sequência Unidade de Negócio(SIGLA) Nome do Processo 
(De -> Para)
Sub Processo - Ex.: SPC 2018 005 AEP I Do Empenho ao Pagamento da Inde-
nização de Férias

03. CAMPO DE AÇÕES – Possibilitam que o usuário execute uma série de ações 
no RIP, quais sejam:

CAMPOS DE AÇÃO PARA PASTAS

a. NOVA PASTA 

Cria uma nova pasta no repositório.

b. ADICIONAR DOCUMENTOS

Em uma determinada pasta, possibilita a inserção (5 por vez) dos diversos 
tipos de Documentos acima citados, bem como, define a estes:

Status: Aprovado; Rejeitados; e Enviados.
Categoria: Proposta; Planejamento; Desenvolvimento; Implantação; e Operações.

c. EXCLUIR

Possibilita a exclusão de pastas.

d. PROPRIEDADES

Permite a definição das propriedades básicas da Pasta, tais como: Nome, 
Proprietário e os Tipos de Acesso (Todos os participantes - Selecionar parti-
cipantes - Não participantes acessem a pasta).

e. PERMISSÕES

Possibilita a definição dos Grupos/Recursos que terão o direito de Leitura ou 
Leitura/Gravação, ou ainda, Leitura/gravação/exclusão, de forma individual 
ou em cascata.

CAMPOS DE AÇÃO PARA DOCUMENTOS

a. ABERTO

Possibilita a definição dos Grupos/
Recursos que terão o direito de Lei-
tura ou Leitura/Gravação, ou ainda, 
Leitura/gravação/exclusão, de forma 
individual ou em cascata.

b. CHECK-OUT

Indica ao SGP se os recursos com o acesso apropriado podem fazer Check-
-Out e editar o arquivo. Ao optar pelo uso de Check-Out o sistema entende-
rá que o usuário deseja fazer o download da última versão do Documento 
e mudar provisoriamente seu status no histórico de versionamento para 
receber uma nova versão.

c. CHECK-IN

Indica ao SGP se os recursos com o acesso apropriado podem fazer Check-
-In e inserir uma nova versão do arquivo. Ao optar pelo uso de Check-In o 
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sistema entenderá que o usuário irá fazer o upload de uma nova versão do 
Documento e mudar definitivamente seu status no histórico de versiona-
mento para receber uma nova versão.

d. PROPRIEDADES

Exibe as seguintes informações sobre o documento específico: a) Local de 
gravação no repositório; b) Nome do documento; c) Descrição do Docu-
mento; d) Status; e) Categoria; f ) Data de criação; g) Data da última atualiza-
ção; h) Proprietário; i) Tipo de Acesso; j) Permissão para que não participan-
tes acessem o documento; k) Permite Ativar check-out; l) Controle de versão; 
e, se possuir; ) l) Os comentários da última revisão.

e. PERMISSÕES

Possibilita sobre o(s) documento(s) específico(s), definir quaisGrupos/Recur-
sos que terão o direito de Leitura ou Leitura/Gravação, ou ainda, Leitura/
gravação/exclusão, de forma individual ou em cascata.

f. HISTÓRICO

Exibe todas as movimentações, atualizações do documento ao longo do 
tempo.

g. VERSÕES

Exibe todas as versões do documento ao longo do tempo.

h. PROCESSOS

Exibe, caso possuam encaminhamentos, processos iniciados daquele docu-
mento.

i. COPIAR, MOVER E EXCLUIR

Possibilita a cópia, transferência ou exclusãode arquivos.

FERRAMENTAS E ARTEFATOS

a) Canvas

b) Matriz SIPOC
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c) Formulário de Coleta de Indicadores

d) Matriz MASP

e) Termo de Validação de Melhoria
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GLOSSÁRIO

TERMO DESCRIÇÃO

Análise de Risco Exame do nível de risco na execução de determinada sequência de atividades.

Analista de processos Analisa e avalia os processos e desenha o modelo do estado atual (AS IS).

AS IS Corresponde ao estado atual do processo.

Atividade Conjunto de tarefas necessárias para entrega de um produto/serviço.

Ator É a pessoa, grupo ou setor responsável por determinada atividade.

Clientes Pessoa, área ou instrumento de trabalho que recebe o produto ou serviço realizado num processo.

Diagrama do processo Retrata os principais elementos do processo, omitindo detalhes menores do fluxo.

Entrada Início do processo por meio de seus fornecedores e insumos.

Escritório de Projetos e 
Processos - EPPE

Área responsável por conceber e promover políticas, portfólio de projetos, macroprocessos voltados à 
melhoria da governança e garantia da aderência estratégica.

Fluxo de trabalho
Agrupamento de atividades funcionais que trata o movimento de informação ou materiais entre elas, 

gerando parte ou uma instância do Processo.

Fluxograma
Desenho gráfico composto por símbolos padronizados que representa a sequência lógica de um 

processo de trabalho.

Fornecedor
Pessoa, área ou instrumento de trabalho que disponibiliza o insumo necessário para realização de 

determinada etapa.

Gap Ponto do processo que possui algum tipo de entrave.

Gargalo Restrição que dificulta a passagem da demanda.

Gateway
Pontos de decisão que representam caminhos, podendo ser inclusivos, exclusivos, paralelos, comple-

xos, dentre outros.

Gerente de processo Coordena o desempenho dos processos e lidera iniciativas de transformação.

Handoff Ponto do processo em que o trabalho ou informação passa de uma área para outra.

Indicador Instrumento numérico utilizado para o acompanhamento dos resultados alcançados pelos processos.

Instância Ciclo completo de execução do processo.

Insumo Informação, documento, material ou evento necessário para que se desenvolva o processo.

Mapa do processo
Fornece uma visão dos principais componentes do processo, tais como, as atividades, atores, eventos, 

resultados e as relações entre eles.

Mapeamento de processos Compreensão e documentação dos elementos do processo, tais como, atores, eventos e resultados.

Patrocinador
Proporciona o apoio político e recursos financeiros, humanos e materiais para uma iniciativa de 

transformação de processo.

Procedimento Forma específica de executar uma tarefa ou processo.

REFERÊNCIAS

Produtos ou serviços Informação, documento, material ou evento resultante do processo.

Risco
Evento ou condição incerta que, se ocorrer, provocará um efeito positivo ou negativo em um ou mais 

objetivos do processo.

Saída Final do processo por meio da entrega dos produtos ou serviços aos clientes.

Subprocesso Agrupamento de atividades em um processo de negócio por afinidade, objetivo ou resultado.

SubprocessoReusável
Desmembramento de um processo de negócio por afinidade, objetivo ou resultado e que pode ser 

utilizado em outros processos.

Tarefa Decomposição das atividades. Representam um conjunto de passos ou ações para realizar um trabalho.

TO BE Representa o estado futuro do processo de negócio.

• ABPMBMP - CBOK Guia para gerenciamento de processos de negócio. Corpo 
comum de conhecimento v3.0.ABPM Brasil. 1ª edição, 2013.

• Escritório de Processos (BPM Office) e de Projetos (PMO): Oportunidades de 
Sinergia. Março 2009. Elo Group.

• JESUS, Leandro; MACIEIRA, André. Repensando a Gestão por meio de Processos. 
Como BPM pode transformar negócios e gerar crescimento e lucro. Elo Group.

• Tregear, R.;Jesus, L.; Macieira A. Estabelecendo o ESCRITÓRIO de PROCESSOS 
.Elo Group.

• https://www.provalore.com.br/governanca-de-processos/

• http://www.venki.com.br/blog/governanca-de-processos/
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