Manual InteratIvo de Gestão
por processos orGanIzacIonaIs
“Quando os ventos da mudança chegarem,
não construa abrigos, construa cata-ventos”.
(Claus Möller)
Brasília, fevereiro de 2015. versão: 1.0
coordenação técnica do escritório de processos/ctep
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preFácIo

o IpHan, na ânsia de qualificar seus serviços e responder adequadamente aos órgãos de controle e,
principalmente, à sociedade civil, adotou uma forma de gestão contemporânea, que reune técnicas
e métodos capazes de permitir que os resultados de seus processos sejam alcançados e entendidos.
essa nova gestão é a Gestão por processos.
para entender essa forma de organização e gestão dos processos de trabalho, convidamos-lhe a
refletir sobre as seguintes perguntas: você quer que o processo de trabalho em que atua melhore?
Quer que esse processo de trabalho possa mostrar resultados visíveis e que possa subsidiar uma
tomada de decisão? se as respostas forem positivas, então podemos dizer que você já está trilhando
o caminho desse novo desafio, que é passar a pensar as atribuições/funções que exerce no IpHan de
um novo jeito, por meio da abordagem por processos.
assim, com o propósito de tornar mais tranquila sua compreensão acerca da Gestão por processos, o
IpHan lança o seu Manual Interativo de Gestão por processos organizacionais, que tem a pretensão
de ser um documento orientador da simplificação de processos e de seu acompanhamento, bem
como, da melhoria contínua em seus processos de trabalho.

azulejos de athos Bulcão, parque da cidade, Brasília-dF. Foto: cristiane dias, 2012.

IpHan

Bem vindo a Gestão por processos!
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1. Palavra ao leitor

1.1. Mas, afinal, o que é processo? Exemplos práticos
No contexto público, é um conjunto de atividades estruturadas com Início e Fim que geram Valor
para o Cidadão.
“Qualquer atividade que receba uma entrada, agrega-lhe valor, e gera uma saída para um cliente
interno (pessoas e órgãos) ou externo (cidadãos e sociedade). Os processos fazem uso dos recursos
da organização para gerar resultados concretos para um cidadão ou unidade interna ou outra parte
interessada.”
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Geralmente as atividades de um processo passam por diversas unidades, ou seja, chamamos isto de
transversalidade de atividades dentro de um processo.
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Assim, podemos imaginar uma piscina com raias e diversos nadadores. As raias são unidades
(departamentos/coordenações gerais/coordenações) e os nadadores correspondem a atividades.
Todas as atividades deverão ser cumpridas para que o ciclo seja concluído.
Processos envolvem ciclos que se repetem, envolvendo “entrada, processamento e saída”.

1.2. Como podem ser os processos?

Caro leitor,
Os processos podem ser de nível macro (macroprocessos) que poderão derivar processos de menor
porte (processos e sub-processos ou falando de outra forma, processos de 1º nível, 2º nível, 3º nível,
e assim por diante), depois em detalhamento maior, surgem as atividades (ações a serem realizadas
dentro de um processo) e por fim as tarefas (que são elementos individuais de uma atividade).
Lembre-se, processos devem ser expressos sempre com o verbo no infinitivo, pois o infinitivo indica
a ação propriamente dita: Ex: Preservar; Fiscalizar, Gerir, etc .

1.3. O que é Gestão por Processos?
Gestão por processos é executar projetos de transformação que melhorem os produtos e os serviços
entregues aos cidadãos.
Gerenciamento de Processos de Negócio - BPM (Business Process Management) em nível corporativo
é uma forma dos líderes de uma organização, consciente e colaborativamente, aprimorarem e
gerenciarem o fluxo de trabalho melhorando a entrega de produtos, serviços e informações aos
clientes (servidores e cidadãos).
Gestão por processos é uma metodologia que ordena e nos faz continuamente melhorar nosso dia
a dia de uma forma ordenada e sistematizada.
Ciclo da gestão por processos no IPHAN

- Para utilizar a gestão por processos,
é necessário ter-se uma diretriz, ou seja, uma
orientação de onde pretendemos chegar e
Controle,
que serviço/produto temos que gerar para
Monitoramento,
Avaliação
e Melhoria
alcançar os objetivos propostos para a
concretização da missão da Organização.
Por tal motivo, a metodologia deve começar
por considerar a estratégia da Organização.
Nessa fase, tanto o planejamento estratégico,
Implementação
o mapa estratégico, as diretrizes do Órgão

Estratégia

Orientador (Mininstério da Cultura) e do
próprio Governo Federal são relevantes, haja
visto que servirão de subsídio para fomentar
informações em relação aos processos de
trabalho no IPHAN.

Estratégia

Mapeamento
e Diagnóstico

Redesenho

- O mapeamento ou desenho de processo de trabalho constitui a etapa
em que é feito o levantamento de todas as informações necessárias de um processo de trabalho
atual, como legislação que o subsidia, dificuldades de execução, dificuldades de alinhamento, se há
muito retrabalho em sua execução, se o processo de trabalho perpassa outras áreas (interfaces), se há
comunicação efetiva entre as unidades/áreas (interfaces) que executam tal processo de trabalho. Esse
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Mapeamento e diagnóstico
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desenho ou (na denominação inglesa) “as is” é a representação da situação atual do processo. Essas
informações são obtidas junto a área responsável pelo processo de trabalho, especialmente com a
ajuda dos executores do processo. Em seguida, tais informações serão analisadas considerando as
especificidades do processo de trabalho, seu alinhamento com a estratégia da organização e com o
objetivo a que tiver mais aderência a fim de constituir um diagnóstico que servirá como subsídio para
melhoria do processo de trabalho.
- Nessa etapa, de posse do diagnóstico e com o expertise dos executores do processo,
do gestor do processo e representantes das interfaces, é proposto e validado um novo desenho do
processo de trabalho. Esse redesenho ou (na denominação inglesa) “to be”, é concebido considerando
premissas legais, força de trabalho e estrutura possíveis, agregação de valor e principalmente a
“melhor maneira do processo acontecer”, segundo a percepção dos participantes que o executam.
Nessa etapa, também, é necessário pensar em um plano de implantação do novo processo.

Redesenho

- Com o redesenho e plano de implantação validados, inicia-se os procedimentos
para a colocação em prática do novo processo de trabalho em um esforço conjunto: Gestor do
processo e Equipe de execução. O gestor tem a responsabilidade pela implantação e implementação
do novo processo, bem como, em repassar informações de desempenho do processo para a unidade
responsável, no instituto, por manter e disseminar a Gestão por Processos que é a CTEP.
M a n u a l I n t e r at i v o d e G e s t ã o p o r P r o c e s s o s O r g a n i z a c i o n a i s

Implementação
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- A finalidade, nessa etapa, é medir o processo
de trabalho em execução, a fim de verificar se o resultado a que se pretende chegar com o indicador
e meta estão sendo alcançados e, obviamente, se o novo modo de desenvolvê-lo (redesenho) está
atendendo às expectativas da área executora e consequentemente da organização. Com o controle
e monitoramento é possível avaliar sua eficiência e eficácia e traçar soluções para corrigir os desvios
observados, bem como, apontar outras melhorias possíveis.

Controle, monitoramento, avaliação e melhoria

1.4. Padronizar é preciso! Padronizar, por quê?
Quando padronizamos (normalizamos ou criamos procedimentos padrão de trabalho) aqui no
Instituto, temos uma clara visão das nossas rotinas (dos procedimentos de cada processo que
executamos no nosso dia a dia) e realizamos nossas atividades com segurança administrativa e
jurídica e maior celeridade.
Lembre-se também que você, através da execução das suas atividades em um processo, poderá
atender a um servidor, a uma outra área do IPHAN (cliente interno), ou finalmente, a entrega de
algum produto, serviço ou informação ao cidadão (cliente externo).
A Padronização nos permite realizar as nossas rotinas (os processos do nosso dia a dia) de uma forma
ordenada, através de procedimentos descritos e fluxo de atividades e desenhos (identidade visual de
nossos processos).

São benefícios da Gestão por Processos:

> Fazer melhor (com maior qualidade);
> Fazer com menor esforço;
> Fazer com maior segurança jurídica e administrativa;
> Fazer com maior velocidade de entrega ao Cidadão e usuários internos.

Assim, selecionamos, no IPHAN, dois processos para ilustrar o conceito de “processo”.
Gerir Férias (Processo parcial)
Divisão de administração de pessoal

Sim

Analisar demanda
e informção

Verificar
programação no
SIAPE

Lançar no
SIAPE
Evento final

Programar férias

Evento inicial
Não

Retornar ao
servidor e chefia
imediata

Evento intermediário

Gerir Serviço de Informação ao Cidadão - SIC (processo Parcial)
ASSESSORIA PARLAMENTAR

27
Solicitação
do cidadão
presencial

Informação
disponível
26

Responder
ao cidadão
Solicitação
respondida

Analisar
solicitação

28
Informação
indisponível

Solicitação
do cidadão
e-mail

Orientar a fazer
a solicitação
formalmente
pelo e-SIC

Cidadão
orientado

iphan

Solicitação
do cidadão
por telefone
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1.5. Informações que você precisa saber, construir e alinhar
para gerir processos:

1.5.1. Agregação de valor, não agregação de valor e desperdício

Uma organização é composta de insumos, que através de processos são transformados em produtos,
serviços e informações que agregam valor ao cliente (tanto internamente ao órgão, como para o
cidadão, como usuário do produto, de serviço ou de informação).
É importante ressaltar que quando analisamos processos, é possível verificarmos três tipos de
atividades:

M a n u a l I n t e r at i v o d e G e s t ã o p o r P r o c e s s o s O r g a n i z a c i o n a i s

Agrega valor
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Não agrega
valor, mas
é necessária

É desperdício

Assim temos que:
a) Aumentar o tempo das atividades que agregam valor;
b) Otimizar o tempo dedicado a atividades que não agregam valor, mas são necessárias;
c) Eliminar as atividades que não agregam valor e são desnecessárias = desperdício
Um exemplo clássico de desperdício são as “idas e voltas” de documentos que passam diversas vezes
pelos mesmos pontos ou que vão a lugares absolutamente desnecessários; e muitas vezes ficam lá
parados por muito tempo até serem tramitados.

Desperdício é uma palavra que
está associada a ”qualquer
atividade humana que absorve
recurso, mas não cria valor”.

São exemplos de desperdício:
a) Espera desnecessária;
b) Movimentação excessiva (pra lá e para cá, de mesa em mesa sem necessidade);
c) Processo / documentos, procedimentos e etapas desnecessárias;
d) Fluxo equivocado;
e) Retrabalho (em função de etapas e posicionamentos errados e/ou desnecessários; falhas na
instrução de processos administrativos, etc.)
f) Subutilização dos Recursos Humanos;
g) Layout (distâncias físicas entre áreas de trabalho)
i) Ausência de Padrões;
j) Excesso, insuficiência e/ou ausência de normas e/ou diretrizes;
l) Comunicação deficiente;
m) Falta de capacitação contínua e/ou treinamento; além de outros.

1.5.2. Indicadores

“Quem não mede, não gerencia”.

Os processos precisam ter seus indicadores; e os mesmos devem ser analisados de forma a serem
ferramentas reais de apoio a gestão destes processos, e não ser um “complicador” devido a
dificuldades de obtenção dos dados ou pela ineficácia destes referidos indicadores.
Lembre-se disto: Indicadores são sinalizadores!
É através dos indicadores que as organizações conseguem monitorar o desempenho de suas
atividades.

INDICADOR DE RESULTADO (LAG) (dentro da qualidade total são os chamados “itens de controle”)
- a visão deste indicador é um olhar para trás (para o que já ocorreu) e indica se os resultados foram
ou não alcançados.

iphan

INDICADOR DE DESEMPENHO (LEAD) ou de Esforços (dentro da qualidade total são chamados de
“Itens de Verificação”) - busca induzir o atingimento do desempenho futuro almejado.
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São componentes básicos de um indicador:

> Medida: grandeza que permite classificar as características
> Fórmula: padrão matemático
> Índice (número): valor de um indicador em um determinado momento
> Padrão: índice arbitrário para que se possa comparar
> Meta: índice cujo cumprimento é buscado pela organização

Indicadores e metas

Alcançavel

14

6

5

5

4

4

2
1
0

Recompensável

3
2
1
0

Categoria 1

Viáveis

3

Poucos
em número

7

6

Atrelada a
prazos

Meta = objetivo +
valor + prazo

Acionáveis

7

Relevantes

8

Mensuráveis

8

Simples
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Como devem ser os indicadores?

Categoria 2

META

Ao definir o indicador devemos garantir se:
Foram identificados todos os dados necessários para medí-lo;
Foram definidas responsabilidades por coletar e disponibilizar os dados;
Esses dados/informações são gerados de forma periódica e confiável.

1.5.3. Melhoria contínua (Kaizen)

Uma organização é composta de insumos, que por meio de processos são transformados em
produtos, serviços e informações que agregam valor ao cliente (tanto internamente aos servidores e
colaboradores, como para o cidadão) como usuário do produto, serviço ou informação.
Assim, a melhoria contínua advém do Kaizen (palavra japonesa que significa “melhoria contínua”),
sendo que o modelo japonês aplicado é que deu origem as abordagens, através dos conceitos
originais de Masaaki Imai.
O princípio de melhoria contínua é que norteia os processos, que devem ser melhorados sempre.
É importante que se enfatize uma abordagem de bom senso na melhoria que se faz, e no papel dos
gestores de criar um ambiente desafiador para se fazer ainda melhor no amanhã, o que fazemos bem
hoje; são enfoques de Melhoria Contínua.
Assim, a melhoria contínua se baseia nos seguintes princípios que devem ser aplicados quando se fala
em tornar um processo melhor:
a) Da base da organização (servidores) para o topo (dirigentes) – conhecido como “Bottom-up”;

b) Aprimoramento contínuo;
c) Enfase nos clientes (órgãos internos e cidadãos);
d) Reconhecer os problemas de forma aberta;
e) Criar e incentivar equipes de trabalho;
f) Gerenciar projetos com equipes multifuncionais;
g) Incentivar o relacionamento entre as pessoas;
h) Desenvolver autodisciplina;
i) Comunicar e informar as pessoas;
j) Treinar intensamente e capacitar todas as pessoas.
1.5.4 . Comunicação

Não é segredo para ninguém que um dos maiores problemas das organizações são falhas de
comunicação.
Dentre os objetivos da Gestão por Processos, um deles é de deixar claro os fluxos de trabalho entre
os departamentos, permitindo-se visualizar, de forma impressa, com o manual de procedimentos, ou
de forma eletrônica, via Publisher, a informação de como é realizada uma tarefa, uma atividade ou
mesmo um processo inteiro.
Essa guarda e disponibilização de informação permite formar um arquivo histórico para o instituto,
bem como, permitirá que um servidor ou colaborador tenha a informação atual de como deve
proceder para por em prática um processo de trabalho.
Além disso, quando uma equipe com seu gestor contatar a CTEP para desenvolver um trabalho de
simplificação de processos, ou seja, levantar como um processo de trabalho está estruturado, suas
normas e desenhá-lo, verificando etapas/fase inclusive com outras áreas do IPHAN por onde o processo
de trabalho transita, estaremos, igualmente, desenvolvendo a comunicação interdepartamental e
aproximando as equipes de trabalho, no sentido de ter mais elementos para pactuar prazos dos
processos, troca de ideias para resolução de problemas, entre outros.
A comunicação é um fator de sucesso para que a Gestão por Processos ocorra. Sem comunicação as
ações e iniciativas em uma instituição correm grande risco.
Gerar informação escrita, eletrônica e motivar que ela seja de indivíduo para indivíduo, ou seja,
pessoalmente, é importante, mas o que vale mesmo é que essa seja acessível a todos da organização.

1.5.5. Reconhecimento e celebração

Não podemos esquecer que os sucessos e as boas notícias devem ser comemorados.
Quando implantamos algo novo e melhor, temos que aprender, em todos os níveis em uma
organização, que devemos reconhecer e celebrar as conquistas.

A Gestão por Processos é uma via expressa para podermos ter muito mais sucesso no que realizamos
como missão!
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O ser humano está sempre mais contextualizado em ver o “negativo”, punir, rejeitar e encontrar culpados.
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2. Histórico de Gestão por Processos
no Governo Federal

MARE - 1995
Tomando-se por base a criação do MARE (Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado)
em 1995 e o trabalho desde então realizado nesse sentido, o Estado Brasileiro ingressa em esforços
de modernização na agenda nacional.

GESPÚBLICA - 2005

M a n u a l I n t e r at i v o d e G e s t ã o p o r P r o c e s s o s O r g a n i z a c i o n a i s

O DECRETO Nº 5.378 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2005.
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Institui o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - GESPÚBLICA e o Comitê Gestor
do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, e dá outras providências.
É o resultado da evolução histórica de diversas iniciativas do Governo Federal para a promoção da
gestão pública de excelência, visando contribuir para a qualidade dos serviços públicos prestados ao
cidadão e para o aumento da competitividade do País.
O Programa tem como principais características o fato de ser essencialmente público – orientado ao
cidadão e respeitando os princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade, da moralidade,
da publicidade e da eficiência – de ser contemporâneo, alinhado ao estado-da-arte da gestão –
de estar voltado para a disposição de resultados para a sociedade, com impactos na melhoria da
qualidade de vida e na geração do bem comum – e de ser federativo, com aplicação a toda a
administração pública, em todos os poderes e esferas do governo.
Por sua vez, o Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) representa a principal referência a
ser seguida pelas instituições públicas que desejam aprimorar constantemente seus níveis de gestão.
Como todo modelo de gestão, o MEGP contém diretrizes expressas em seus critérios de excelência
gerencial (liderança, estratégias e planos, cidadãos, sociedade, informação e conhecimento, pessoas,
processos e resultados), técnicas e tecnologias para sua aplicação (como, por exemplo, a Carta
ao Cidadão, o Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação, o Guia de Gestão de Processos, o
Guia de Simplificação Administrativa e o Instrumento de Avaliação da Gestão) e práticas de gestão
implantadas com sucesso.
Decreto Nº 6.932/2009
Institui a “Carta de Serviços ao Cidadão”.

Decreto Nº 6.944/2009
Estabelece medidas organizacionais para o aprimoramento da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional e organiza sob forma de sistema as aividades de organização e inovação
institucional do Governo Federal.

Câmara de modernizaçao - 2011
O DECRETO Nº 7.478, DE 12 DE MAIO DE 2011 cria a Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho
e Competitividade - CGDC, do Conselho de Governo.
O objetivo é o de formular políticas e medidas específicas destinadas à racionalização do uso dos
recursos públicos, ao controle e aperfeiçoamento da gestão pública, bem como de coordenar e
articular sua implementação, com vistas à melhoria dos padrões de eficiência, eficácia, efetividade,
transparência e qualidade da gestão pública e dos serviços prestados ao cidadão, no âmbito do Poder
Executivo para fortalecer a gestão de resultados na administração pública, visando:

I - otimizar o desempenho geral do Poder Executivo na prestação de serviços públicos à sociedade;
II - reduzir custos;
III - racionalizar processos;

iphan

IV - tornar mais eficazes e efetivos os programas e as ações prioritárias.
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3. A Gestão por Processos no IPHAN

3.1. Breve histórico de Gestão por Processos no IPHAN e sua
institucionalização.

M a n u a l I n t e r at i v o d e G e s t ã o p o r P r o c e s s o s O r g a n i z a c i o n a i s

Desde 2008, o IPHAN vem buscando se inserir no contexto da Gestão por Processos, porém a
concretização deste objetivo, deu-se somente a partir de 2012, com o estabelecimento do seu
Regimento Interno (sendo a autarquia a primeira dentre as vinculadas do Ministério da Cultura a
criar e obter a publicação deste documento), e a edição da Portaria 161 (abril 2012), instituindo
normalização para o IPHAN à respeito de Gestão de Processos Organizacionais.
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Em agosto de 2012, o IPHAN obteve, via adesão à Ata de Registro de Preços da Telebrás, um contrato,
referente a gestão por processos, de 18 meses, com a Consultoria Especializada Memora, que ficou
paralisado, devido a transições de gestores de primeiro e segundo escalões da Autarquia, sendo
retomado a partir de setembro de 2013, motivado principalmente pelo estabelecimento do objetivo
“Implantar Gestão Estratégica por Resultados”, proposto no Mapa Estratégico do IPHAN. Esse mapa
estratégico foi concebido em abril de 2013, seguindo os passos do Ministério da Cultura. Nesse
sentido, ressalta-se que o IPHAN buscou a vanguarda no Sistema MinC, tanto em construir seu MAPA
ESTRATÉGICO, quanto em perseguir a abordagem de Gestão Por Processos.
O IPHAN adotou a plataforma Oracle BPA (Business Process Architect) como software de modelagem
e publicação de processos e a notação BPMN (Business Process Management Notation – Notação
Padrão para Modelagem de Processos).
A Gestão por Processos no IPHAN objetiva a redução de retrabalho, redução de perda de prazos,
melhoria de seus níveis de eficiência e aumento da satisfação dos servidores, colaboradores e clientes.
Clientes, quem são esses uma vez que trabalho em uma Autarquia do Governo Federal? Ora, esse
cliente é o índivíduo que receberá o produto ou serviço obtido como resultado do processo de
trabalho. Então o cliente no IPHAN poderá ser, a depender do processo de trabalho, o servidor, o
colaborador ou qualquer cidadão a quem se destina o serviço, produto ou informação produzido
pelo IPHAN.
Assim, para incentivar, dar continuidade e monitorar a gestão por processos, o IPHAN mediante a
Portaria 227 de 30/04/2014, tomando como base o conteúdo da Portaria n°161/2012, estruturou a
Coordenação Técnica do Escritório de Processos - CTEP e nominou os atores na Gestão por Processos
no âmbito da autarquia.

3.2. Cadeia de valor do IPHAN
A Cadeia de valor é representada pelos macroprocessos do IPHAN que darão a capacidade para o
atingimento dos objetivos estratégicos, missão e concretização da visão do Instituto.

Macroprocessos da gestão estratégica
01

Gerir Estratégia
e Resultados

Macroprocessos finalísticos
02

03

Salvaguardar o
Patrimônio Cultural
Imaterial

Gerir bens Materiais

Macroprocessos da gestão interna
Gerir Apoio
Administrativo

Gerir Assessoria
Internacional

Gerir Auditoria

Gerir Serviços
Logísticos

12

07

Coordenar a Difusão
do Patrimônio
Cultural

Gerir Convênios

20

15

06.04

Gerir Almoxarifado

25

Gerir Acervos
Patrimoniais

Gerir Parcerias
Institucionais

Promover Comunicação
Institucional

Gerir Contabilidade

Gerir Documentão
e Informação

Gerir Aquisições de
Bens e Serviços
02.03

08

24

19

02.05

08.01

Gerir Orçamentos e
Finanças

18

Gerir Centro nacional
de Folclore e
Cultura Popular

Prestar Apoio Jurídico
ao IPHAN
(Procuradoria)
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Gerir Centro Cultural
Sítio Roberto
Burle Marx

Gerir Assessoria
Parlamentar

Gerir Pessoas

Gerir Tecnologia
da Informação

Preservar o Patrimônio
Arqueológico
17

11

05

22

16

10

26

Gerir Diarias
e Passagens
21

Gerir Patrimônio
(Bens móveis
e imóveis)
Primeira versão homologada - To be
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3.3. Relação entre Gestão por Processos e o alinhamento Estratégico
(Mapa Estratégico e carta ao cidadão)
Qualquer organização que proporcione serviço público ou privado deve ter como principais
preocupações a entrega de serviços, informações e/ou produtos de qualidade a seus clientes (cidadão/
sociedade civil, empresa), bem como, ter uma equipe que conheça e entenda a missão, visão e os
objetivos a serem alcançados. Contudo, antes mesmo disso, ao momento em que se compreendeu a
finalidade principal da organização, deve-se traçar meios para alcançar suas metas.
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O IPHAN para responder adequadamente aos órgãos de controle e, principalmente, a seu públicoalvo, desenvolveu seu Mapa Estratégico, ferramenta de planejamento e, igualmente, de gestão,
que define as diretrizes e prioridades do Instituto para originar ações que garatam uma estrutura
de sustentação, de suporte para que os objetivos finalísticos sejam adequadamente identificados
e atingidos. Essa ferramenta vislumbra três perspectivas: Organização Interna, Foco de Atuação e
Sociedade. A organização interna constitui a base do Mapa e é nessa perspectiva que surgiu a iniciativa
“mapeamento de processos”, vinculada ao Objetivo estratégico: implantar gestão estratégica por
resultados.
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O mapeamento de processos aqui descrito é muito mais do que simplesmente desenhar um processo
de trabalho e descrever suas atividades, essa iniciativa está vinculada ao GESPÚBLICA, programa do
governo que visa a simplificação, a desburocratização do serviço público e o acompanhamento e
verificação de seus resultados, circunstância que exige a reunião de métodos, padrões e ferramentas
que possam alterar a disposição organizacional de hierarquização funcional para uma abordagem
em processos de trabalho, trazendo eficiência, eficácia, agregação de valor, controle, melhoria

contínua e aferição de resultados dos serviços e produtos fornecidos pelo IPHAN, gerando, assim, o
que podemos vislumbrar de mais contemporâneo na Gestão Pública, que é a Gestão por Processos,
premissa que possibilitará que o Órgão seja gerenciado pelos resultados dos serviços que o faz existir.

3.4. A metodologia do IPHAN para a Gestão por Processos
3.4.1. Entender os processos e a sua melhoria contínua – Metodologia

A metodologia do IPHAN para a Gestão por Processos reúne métodos e técnicas variadas, mas que
estão em sintonia com a contemporânea gestão de negócios no que diz respeito a abordagem
por processos. Acrescenta-se que por ser um Órgão da Administração Pública Indireta do Governo
Federal, este Instituto observa e está em consonância com as premissas do Programa Nacional de
Gestão Pública, mais conhecido como GESPÚBLICA, já mencionado anteriormente.
Nesse contexto, a Autarquia, preocupada em adotar melhores práticas que possam contribuir
com o desenvolvimento da estratégia organizacional, abordando-se os processos de trabalho
desempenhados na organização, na busca por melhor alinhamento entre a gestão de negócios e
os recursos disponíveis redesenhando-se as práticas atuais, com foco na melhoria dos resultados e
pretendendo-se a busca por uma gestão estratégica por resultados, utiliza-se dos seguintes critérios
e melhores práticas:
	Cadeia de Valor agregado – VAC: interligação e encadeamento dos macroprocessos, permitindo
visão geral dos macroprocessos e processos da Instituição;
	Reuniões de modelagem: o processo atual é modelado/desenhado em tempo e conforme
descrição dos executores dos processos e nela participam gestores, facilitadores e executores do
processo das diversas unidades que com ele se relacionam;
	Organograma;
	Diagramação dos processos de trabalho (desenhos/fluxogramas);
	Padrão de modelagem (portaria nº 576, BAE nº. 941. Ed. Semanal de 13/12/2013);
Ferramenta de documentação e gerenciamento das informações, o software Oracle BPA;
	Portaria 161/2012, que regulamenta a gestão por processos no IPHAN
	Portaria 227/2014, que institui a Coordenação Técnica do Escritório de Processos - CTEP

iphan

Complementando, mas não esgotando a metodologia e melhores práticas, são consideradas as
seguintes etapas para modelagem, redesenho e melhoria contínua dos processos (no Instituto):
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Metodologia de gestão do IPHAN

Metodologia de gestão por processos do IPHAN

Planejamento
da simplificação

Modelagem da
situação atual
(As e Is)

Monitoramento
e melhoria
contínua

Implantação

Diagnóstico

Redesenho
(To be = como
sera feito)
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I – Planejamento da simplificação do processo
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Fase preliminar à modelagem de processos, na qual há análise e observação da cadeia de valor
do macroprocesso, análise do mapa estratégico do IPHAN; análise da documentação relativa ao
processo, definição de agenda, local e estrutura para mapear/redesenhar o processo, indicação dos
servidores que irão mapear/redesenhar o processo junto ao analista metodológico da Coordenação
Técnica do Escritório de Processos.
II – Modelagem do Processo – diagramar o fluxo de trabalho na situação atual “AS IS”

Nessa etapa é utilizado o conceito de modelagem de processos em Reunião de Modelagem,
situação em que o processo é modelado ao mesmo tempo em que os executores do processo são
entrevistados e vão indicando cada tarefa/atividade a ser executada ao longo do processo. É preciso,
simultaneamente, juntar elementos que subsidiem o redesenho do processo de trabalho, contudo é
necessário, nessa concepção de um processo futuro, atenção aos seguintes aspectos:
Mudanças, não só para os processos, mas também para desenvolvimento das unidades – com
a identificação de problemas de essência organizacional, funcional, de cultura interna e de relações
com órgãos de controle e com a sociedade.
	Espaços para modernização dos ambientes organizacionais por meio da implantação de novas
tecnologias, bem como com melhorias e manutenções evolutivas das ferramentas atuais.
	Soluções de mercado (de preferência no governo federal), que já sejam aplicadas em outros
ambientes organizacionais conhecidos e que podem se constituir em altos ou impactantes
investimentos orientados para demandas identificadas.
	Parâmetros atuais de desempenho materializados pela mensuração de indicadores estruturados
para os processos atuais.
	Perspectivas de mudanças no cenário normativo e legal que criem condições favoráveis ou
dificultem a implantação de melhorias substantivas para os processos e para os produtos e serviços
gerados.

	Requisitos de competências específicas para o desenvolvimento das atividades, bem como da
disponibilidade destas competências dentre os colaboradores participantes da estrutura de ação do
processo.
III – Diagnóstico

O diagnóstico dos processos consiste, essencialmente, em entender como os componentes ou
recursos (pessoas, ferramentas, normas internas, legislação, sistemas, etc.) do processo estão
posicionados, como estão interagindo entre si e como o arranjo estabelecido entre as atividades
contribui, favoravelmente ou não, para que as ações realizadas se cumpram com efetividade, eficácia
e eficiência.
A análise e a realização do diagnóstico da situação atual (AS IS) envolvem a compreensão do processo
modelado. Para tanto, devem ser considerados para o diagnóstico, os pontos de alerta ou pontos
críticos indicados pelos servidores envolvidos na reunião de modelagem. O entendimento dos pontos
de alerta possibilita a realização de diagnóstico e, consequentemente, a proposta de um fluxo de
processo otimizado e com agregação de valor.
IV – Redesenho (TO BE)

É nessa etapa que o analista metodológico, mediante, as informações apuradas com o gestor
do Processo e executores, concebe um fluxo de trabalho com a sugestão de melhoria, baseado
principalmente no que os executores entendem como a forma ideal de desenvolvimento do processo,
mas sem abrir mão de legislação, normas, estrutura física, tecnológica e pessoal. Essa fase é realizada
também com a reunião de modelagem, é necessário nessa fase definir, entender e normalizar o
objetivo do processo e o indicador de desempenho do mesmo.
V – Implantação de Processos

Após o redesenho de um processo de trabalho, temos que colocar em prática o que o gestor e
executores entenderam como ideal para trabalhar. Assim, de posse de um conjunto de ações e
prazos validados com o gestor do processo, que damos o nome de plano de apoio à implantação,
estão postos os procedimentos para iniciar a implantação do processo de trabalho. Essa fase é aquela
em que as atividades do novo processo se inaugurará e que servirá para verificar sua aplicabilidade
quanto a estrutura, dimensionamento de equipes, eliminação de gargalos, revisão de formulários,
entendimento com interfaces, pactuação de prazos para rodar as atividades do processo, enfim,
estruturação efetiva do novo modelo, redimensionamento, se for o caso, e possibilidade de primeira
medição de desempenho.
Antes, ou, assim que iniciar a implantação de processos, a CTEP se reunirá com o gestor do processo
para definir o plano de apoio à implantação.

iphan

Durante a implantação, o apoio da CTEP poderá ser solicitado para ajudar a desenvolver indicador
e meta, fazer alinhamento com a iniciativa da área, conforme mapa estratégico, e em qualquer
questão que envolva os métodos e técnicas de gestão por processos adotados pelo IPHAN.
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Por fim, importante ressaltar que a iniciativa para melhorar os processos de trabalho deve surgir
como demanda das diversas áreas do IPHAN, que procurará a Coordenação Técnica do Escritório
de Processos, mediante formulário de solicitação de serviço, disponível na INTRANET, no espaço
destinado ao Escritório de Processos.
VI – Monitoramento e melhoria contínua

A Coordenação Técnica do Escritório de Processos, irá acompanhar o desempenho dos processos,
por meio de formulário de monitoramento, que será preenchido pelo Gestor de processos.
Após implantado, o ciclo começa a se repetir e será necessário monitorar se o processo está sob
controle e os padrões sendo seguidos e se os indicadores e metas estão sendo atingidos, e por fim,
se houver algum desvio (resultado fora dos padrões estabelecidos), aplicar ações corretivas e “rodar”
novamente o processo.
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Além disto, sempre haverá a perspectiva de melhorar continuamente o referido processo.
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“Normalizar, padronizar e gerir
processos para que todos possam
seguir uma mesma forma de realizar
(Um Padrão único para o IPHAN)”.

3.4.2 . Padrão de Modelagem de Processos do IPHAN

O padrão de modelagem de processos do IPHAN foi instituído pela Portaria nº. 576, de 12 de
dezembro de 2013 e está publicado no Boletim Administrativo Eletrônico do IPHAN nº. 941 – Edição
Semanal de 13/12/2013.
Seu objetivo é garantir a uniformidade na definição dos padrões de modelagem, de forma a assegurar
a coesão e consistência das informações inseridas no repositório de processos da Instituição.
O manual estabelece a padronização no uso da notação a ser utilizada para representar o desenho de
um fluxo de trabalho, ou de uma cadeia de valor, define a metodologia para conceber a diagramação
de um processo de trabalho atual, o diagnóstico para efetuar seu redesenho e o redesenho
propriamente dito, além de evidenciar toda a simbologia a ser utilizada para representação do desenho
de um processo de trabalho no IPHAN e estabelece os conceitos, relacionamentos entre os objetos,
configurações iniciais da ferramenta de modelagem e política de segurança para o repositório de
processos do IPHAN.
Destaca-se que o padrão de modelagem referido está disponível na intranet do IPHAN, e para
acessá-lo é suficiente percorrer o seguinte caminho: intranet > procedimentos internos > Boletins
Administrativos > BAE 941/2013 ou acessar o link da página do Escritório de Processos.

3.4.3. Plataforma tecnológica e Publisher

O IPHAN optou por direcionar a gestão por processos de forma executiva e centralizada, isto é,
é a Coordenação Técnica do Escritório de Processos – CTEP a responsável por fazer a guarda da
metodologia, conceitos e padrões de modelagem e operacionalizar a ferramenta tecnológica de
modelagem (desenho e redesenho de processos).
Assim, se você GESTOR DE PROCESSO pretende padronizar as atividades de um processo de trabalho
envie sua solicitação para a CTEP, por meio do formulário de solicitação de serviços disponível na Intranet,
em procedimentos internos>escritório de processos>serviços, que após análise de sua solicitação, o
Escritório entrará em contato para elaborar um cronograma para levantamento das informações do
processo atual de trabalho, e, após análise, proferirá um diagnóstico com os problemas e soluções
levantadas, redesenhará um processo de trabalho com a agregação das melhorias sugeridas.
Além de gerar um diagnóstico, a diagramação de um processo de trabalho deixa mais clara as
atividades a serem desenvolvidas, traz em seu escopo a descrição do que é preciso fazer em cada
atividade, proporciona a possibilidade de medição da eficiência e evolução do desempenho do
processo, através do indicador que inicialmente foi formulado para o processo, tais fatores permitirão:
maior ênfase à cooperação interdepartamental, flexibilidade para atender múltiplos serviços, maior
comunicação entre as áreas, mais visibilidade do cliente (servidor interno e cidadão), entre outras
melhorias que poderão ser identificadas ao longo do processo.
A ferramenta utilizada para modelagem e redesenho de processos, Oracle BPA, gera, de forma
automática, um Manual de Procedimentos. Com esse documento, qualquer servidor ou colaborador
terá em mãos o passa-a-passo, bem como, o conhecimento das interfaces para por em prática todos
os processos ou qualquer atividade que o contemple. Além disso, será possível publicar o processo
redesenhado na Intranet deixando-o disponível para todos da Instituição. Com isso, o servidor, poderá
acessar o desenho, visualizá-lo em sua integridade, acessar cada atividade, imprimir e até visualizar o
indicador daquele processo de trabalho.
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A administração e operacionalização da ferramenta e do Publisher é de responsabilidade da
Coordenação Técnica do Escritório de Processos – CTEP.
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4. Atores da Gestão
por Processos no IPHAN

Composição dos perfis e responsabilidades dos atores das áreas de negócio (Departamentos, Unidades
Especiais e Superintendências).

M a n u a l I n t e r at i v o d e G e s t ã o p o r P r o c e s s o s O r g a n i z a c i o n a i s

4.1. Patrocinador
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É um dos principais incentivadores da abordagem por processo na Instituição, é o servidor que busca as
condições necessárias para a consecução das atividades de um processo de trabalho em sua unidade,
sejam essas condições estruturais, financeiras ou de pessoal; apoia de forma irrestrita o gestor do
processo em seu papel de implantar um processo de trabalho. Indica os servidores que atuarão como
gestores de processos e facilitadores. Cobra os resultados do desempenho do processo. Não tem a
responsabilidade de coordenar a implantação do processo e nem de operacionalizar suas atividades.

4.2. Gestor do Processo
Responsável pela execução e resultados do processo organizacional. É peça fundamental na busca
da melhoria do processo de trabalho. Deve estimular a modelagem e redesenho de processos, bem
como sua implantação. Juntamente com sua equipe, faz as descrições das atividades e formula
um indicador para o processo. Avalia, controla e mede seus processos, participa da concepção das
melhorias e mobilização da equipe para as iniciativas de melhoria de processos. Coordena a execução
do plano de implantação. Pactua prazos com sua equipe e com o patrocinador para implantar
processos. Orienta a equipe de execução do processo. Pactua com outras áreas de negócio prazos
para execução de atividades que tenham interfaces com as mesmas. Pactua com os facilitadores
a melhor forma para colher resultado do processo de trabalho. Comunica ao Instituto, como um
todo, seus resultados. Deverá conhecer e entender as atividades do processo para determinar as
ações necessárias a serem executadas em cada atividade e mesmo antever necessidade de criação
ou busca de, por exemplo, um formulário, uma planilha de execução e controle. O Gestor não tem a
responsabilidade de executar o processo, mas sim de entender todas as atividades que o compõem
para orientar os executures em sua operacionalização e verificar a necessidade de criação ou busca
de instrumentos de apoio e/ou de comunicação para fazer o processo acontecer. Não operacionaliza
a ferramenta de desenho e redesenho.

4.3. Facilitador
É uma extensão da CTEP; é representante da gestão por processos em seu departamento, unidade
especial, superintendência de atuação; responsável pela disseminação das boas práticas de processos
na sua área e pelo reporte de informações sobre gestão de processos da área à CTEP; é o multiplicador
da metodologia da gestão por processos e do padrão de modelagem em sua unidade; é incentivador
da melhoria contínua; acompanha os resultados dos processos em implantação e os repassa a CTEP;
NÃO coordena o processo de implantação e nem modela ou redesenha o processo na ferramenta.

4.4. Executores do processo
São os servidores e colaboradores que efetivamente executam, operacionalizam as tarefas de cada
atividade de um processo de trabalho; são eles as pessoas que mais podem enriquecer o processo
de modelagem e redesenho. Ajudam o Gestor a criar um indicador para um processo de trabalho,
além de auxiliá-lo na formulação das descrições das atividades e igualmente a medir, acompanhar o
desenvolvimento do Processo. NÃO coordena o processo de implantação e nem modela ou redesenha
o processo na ferramenta.

4.5. Quem é você nesse processo?

iphan

Você que participa das ações cotidianas do IPHAN, seja como servidor ou colaborador, poderá se
encaixar em uma ou mais definições dos atores envolvidos. Pela escassez de pessoal, pode ocorrer o
caso em que você seja facilitador em sua unidade, podendo ainda ser indicado para ser gestor de um
processo. Ou ainda ser um dos executores de uma ou mais atividades do processo de trabalho, ao
mesmo tempo em que é gestor de um processo, por exemplo.

27

5. Coordenação Técnica do
Escritório de Processos - CTEP

M a n u a l I n t e r at i v o d e G e s t ã o p o r P r o c e s s o s O r g a n i z a c i o n a i s

A Coordenação Técnica do Escritório de Processos – CTEP foi Instituída pela Portaria n° 227 de
30 de abril de 2014, publicada na página 16, Seção 1 do Diário Oficial da União de 8 de maio de
2014, a Coordenação Técnica do Escritório de Processos - CTEP, unidade organizacional responsável
pelo assessoramento, acompanhamento e monitoramento da gestão por processos no IPHAN, está
vinculada à Direção do Departamento de Planejamento e Administração - DPA, unidade responsável
pelo planejamento, coordenação e supervisão da execução de atividades relativas à organização e
modernização administrativa, no âmbito do IPHAN, conforme Art. 16, inciso IX do Decreto n° 6.844,
de 07 de maio de 2009.

28

MISSÃO
Promover, coordenar e suportar os esforços de melhoria de performance da organização por
meio da orientação quanto aos benefícios a serem continuamente perseguidos pela gestão por
processos.

VISÃO
Ser legitimada como agente efetivo na gestão por processos no IPHAN, através do suporte à
melhoria contínua dos processos relevantes ao cumprimento da estratégia organizacional e das
metas de desempenho definidas.

Competências
> Prover governança das iniciativas de gestão por processos.
> Promover a cultura de gestão por processos e melhoria continua no IPHAN.
> Disseminar e manter metodologia e padrões para gestão por processos no IPHAN, de acordo com
definições estratégicas e maturidade organizacional em gestão por processos.
> Zelar pelo cumprimento da metodologia de gestão por processos estabelecido para o IPHAN.
> Estabelecer padrões, procedimentos, normas e metodologias necessárias à gestão por processos de
negócio no IPHAN.
> Prover suporte técnico e metodológico às áreas de negócios, facilitadores, executores e gestores de
processos.
> Buscar capacitação dos interessados e envolvidos em melhores práticas de gestão por processos e
métodos e padrões do escritório de processos.
> Realizar as iniciativas de melhoria de processos nas áreas de negócio.
> Apoiar as áreas de negócio na medição e evolução de seus processos.
> Buscar a integração entre as iniciativas de melhoria de processos dispersas nas áreas do Instituto.
> Buscar a maximização do resultado das iniciativas de melhoria de processos e o constante
alinhamento com os objetivos estratégicos do Instituto.
> Realizar verificação técnica dos fluxogramas no repositório de processos de acordo com padrão de
trabalho e semântica para representação dos processos.
> Publicar e divulgar os resultados das iniciativas de melhoria de processos no espaço intranet do
Escritório de Processos.

O modelo de execução para as iniciativas de gestão de processos conta com o suporte e serviços do
Escritório de Processos e com a representação distribuída do Facilitador de processos.
Composição dos perfis e responsabilidades dos atores da Coordenação Técnica do Escritório de
Processos – CTEP:
Gestor da CTEP: responsável pela gestão do Escritório de Processos, sua equipe e definição de objetivos
e metas para a CTEP alinhada à estratégia da organização, bem como, priorização de processos a
sofrerem otimização e melhoria contínua. Atribuições, vide portaria 227/2014 de 30/04/2014, página
16, seção 1 do DOU de 08/05/2014.

Administrador da Ferramenta: responsável pela manutenção técnica do ambiente de processos
(repositórios de processos, BPA e de Publisher) e pelo atendimento às demandas técnicas dos usuários
da ferramenta. Atribuições, vide portaria 227/2014 de 30/04/2014, página 16, seção 1 do DOU de
08/05/2014.
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Analista Metodológico da CTEP: responsável pela simplificação de processos e melhoria contínua,
suporte técnico e metodológico aos facilitadores, além do apoio às atividades de gerenciamento do
gestor da CTEP. Atribuições, vide portaria 227/2014 de 30/04/2014, página 16, seção 1 do DOU de
08/05/2014.
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Catálogo de Serviços
A Coordenação Técnica do Escritório de Processos é um provedor de serviços, voltados à governança
e à promoção da cultura de gestão por processos. A partir desta definição e para melhor atender as
demandas de gestão por processos na Autarquia, a CTEP lançou seu Catálogo de Serviços, baseado
na maturidade do Instituto sobre gestão por processos e nas definições estratégicas para o escritório.
No catálogo são representados todos os serviços a serem oferecidos pela CTEP a gestores, facilitadores
e executores de processos do IPHAN.
Os serviços oferecidos poderão ser alterados e atualizados, conforme as necessidades e diretrizes
estratégicas do IPHAN e à medida que a maturidade em gestão por processos organizacionais no
IPHAN, for evoluindo.
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Para conhecer todos os serviços oferecidos pela CTEP, acesse: intranet do IPHAN, procedimentos
internos>escritório de processos>serviços.
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Como você pode proceder para melhorar
um processo organizacional no IPHAN
Formulário de Solicitação de Serviços
Verifique na intranet do IPHAN: o formulário é o padrão estabelecido para se formalizar demandas de
modelagem de processos, e além de outros serviços, ao Escritório de Processos. Dessa forma, o gestor
de processos deverá acessar o formulário, preenche-lo e enviá-lo para CTEP, por meio eletrônico, para:
escritorio.processos@iphan.gov.br ou entregá-lo impresso, se preferir, na própria CTEP, estabelecida
no Gabinete do DPA, 2º andar do IPHAN SEDE, Brasília/DF.

Facilitadores por Unidades Organizacionais
O IPHAN, dentro de sua dimensão nacional, possui Superintendências nos Estados e Unidades
Especiais, além dos Departamentos em sua Sede em Brasília. Sendo assim, são designados facilitadores
de gestão por processo para todas estas unidades a fim de dar celeridade e amplo entendimento ao
IPHAN na temática de Gestão por Processos.
Os facilitadores, como já descrito, são servidores que auxiliarão a manutenção da metodologia
da gestão por processos em suas unidades de atuação. Para tanto, devem conhecer o padrão de
modelagem, os métodos e técnicas adotados pelo IPHAN para realizar mapeamento, diagnóstico
e redesenho, bem como, o modo pelo qual a Coordenação Técnica do Escritório de Processos irá
monitorar os resultados de implantação e o desempenho dos processos implantados, além de
auxiliar os gestores e executores quanto à forma de solicitar os serviços relacionados à gestão por
processos à CTEP.

6. Ferramentas de apoio à gestão
por processos: PDCA, 5W2H, pesquisa
inicial, maturidade e monitoramento.

As ferramentas utilizadas nos processos de gestão foram sendo estruturadas, principalmente a partir de
1950, com base em conceitos e práticas existentes. A seguir relacionamos algumas que são utilizadas
na metodologia de Gestão por Processos do IPHAN, não obstante, alguns formulários de apoio:
O PDCA
Conhecido também como Ciclo de Deming (idealizado por Shewhart e divulgado por Deming), é uma
ferramenta aplicada de forma abrangente em diversas situações de gestão e, também, igualmente
em gestão por processos.
Lembre-se sempre desta figura, pois ela poderá lhe auxiliar em sua vida profissional e pessoal:

Agir

A

P

C

D

Act

Checar

Check

Planejar

Plan

Do

Fazer

1 - Planejar o que fazer;
2 - Fazer;
4 - Agir (agir corretivamente, para corrigir eventuais problemas).
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3 - Verificar (checar) se está sendo feito no padrão estabelecido;
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Observe, você, que o PDCA:
> É um ciclo para otimizar processos;
> É um ciclo de desenvolvimento;
> É um ciclo para ganho de qualidade;
> É um ciclo que tem foco na melhoria contínua.

5W2H:
Esta ferramenta é utilizada principalmente no mapeamento e padronização de processos, na elaboração
de planos de ação/implantação e no estabelecimento de procedimentos associados a indicadores. É
de cunho gerencial e busca o fácil entendimento através da definição de responsabilidades, métodos,
prazos, objetivos e recursos associados.
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O 5W2H representa as iniciais das palavras em inglês, what (o que), who (quem), when (quando),
where (onde), why (por que), how (como) e how much (quanto custa).
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Exemplo:

Pesquisa Inicial
É um formulário para captar dados do gestor de processo sobre a ação de simplificação do
processo organizacional.

MINISTÉRIO DA CULTURA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
MAPA ESTRATÉGICO 2013-2015
OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: IMPLANTAR GESTÃO ESTRATÉGICA POR RESULTADOS
INICIATIVA ESTRATÉGICA: IMPLANTAR GESTÃO POR PROCESSOS
PESQUISA INICIAL

Nº

Telefone

Nome do processo

O processo simplificado está:
Não implantado
Iniciando a implantação
Parcialmente implantado
Totalmente implantado

Data

Qual a previsão de data de implantação total?
Próximo mês
Próximo trimestre
Próximo semestre
Próximo ano
Sem previsão

Data

e-mail

Em relação ao processo simplificado quais os resultados abaixo relacionados que já
ocorreram a curto prazo:
Definição clara do processo de trabalho
Maior integração entre os atores dentro da unidade organizacional
Aproximação entre áreas com processos relacionados
Melhoria na definição de responsabilidades dos atores no processo
Fortalecimento da comunicação entre os atores do processo
Introdução de um conjunto de indicadores para gerenciar o processo
Redução de superposição de atividades no processo
Eliminação de atividades desnecessárias ao processo
Inclusão de atividades para melhoria do produto final
Adequação do processo á legislação vigente
Redução imediata do tempo de ciclo ( citar a redução de tempo)
Padronização dos procedimentos
Melhoria do clima organizacional
Melhor distribuição da força de trabalho
Redução de passivo
Melhoria do gerenciamento do processo
Redução de custos
Nenhum dos resultados acima
Outros benefícios ( Citar)

A médio e longo prazo, quais os benefícios esperados?

Qual a sua percepção sobre o processo de simplificação?

Sugestões de melhoria para o processo de simplificação
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Nome do Gestor Processo:
Nome do Faciliatdor:
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Maturidade
Verifica o nível de desempenho atual do processo segundo padrões internacionais de maturidade
estabelecidos, objetivando a sua evolução e melhoria contínua.
Macroprocesso:
Processo:
Gestor do Processo:

P la ne ja m e nto

Código
A

B

E x e c uç ã o

C

D

E
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C ontrole

G
H
I

A ç õe s de M e lhoria
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F

J

K

Coordenação Geral:

Perguntas
Nível 1: Informal Nível 2: Organizado Nível 3: Definido
O quanto o processo está
alinhada a estratégia da
Organização?
O quanto o processo é
definido e conhecido na
Organização?
Quanto é o
dimensionamento do
orçamento para a execução
do processo?

Unidade Responsável:

Nível 4: Gerenciado Nível 5: Otimizado

Como estão as interfaces do
processo?
Como é mantido o
conhecimento
organizacional sobre os
processos?
Como é a gestão dos
recursos utilizados no
processo?
Como é realizado a gestão
dos resultados parciais e
finais dos processos?
Como é a utilização dos
indicadores do Processo
Como é a gestão de riscos
do Processo?
Como é a utilização da
metodologia para a
melhoria dos processos?
Como é realizado a
estruturação dos requisitos
humanos e técnicos para a
melhoria dos processos?

Maturidade - Macroprocesso “XXXXXXX” do IPHAN

Planejamento A
5
Ações de Melhoria K
4

Planejamento B

3
Ações de Melhoria J

Planejamento C

2
1
0

Controle I

Execução D

Controle H

Execução E

Controle G

Controle F

Atual
Meta

Nível 1 - informal
Nível 2 - Organizado
Nível 3 - Definido
Nível 4 - Gerenciado
Nível 5 - Otimizado

Monitoramento
A Coordenação Técnica do Escritório de Processos, irá acompanhar o desempenho dos processos,
por meio de formulário de monitoramento, que será preenchido pelo Gestor de processos.
Formulário destinado a fazer o acompanhamento dos processos já implantados, sendo sua
periodicidade, a princípio trimestral, com preenchimento sob responsabilidade do Gestor de Processos,
que deverá transmitir estas informações para a CTEP.

MINISTÉRIO DA CULTURA
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL
MAPA ESTRATÉGICO 2013-2015
OBJETIVO ESTRATÉGICO 10: IMPLANTAR GESTÃO ESTRATÉGICA POR RESULTADOS
INICIATIVA ESTRATÉGICA: IMPLATAR GESTÃO POR PROCESSOS
PLANILHA DE MONITORAMENTO -

Trimestral

Nome do Processo:
Gestor do Processo:

Atividade

Indicador (es) Trimestral
Data de Início

Data de
Término

1º Trimestre
DD/MM/AAAA

Linha de Base:
2º Trimestre
3º Trimestre
DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA

4º Trimestre
DD/MM/AAAA

Ponto (s)
Problemático (s)

Proposta(s) de
Solução

Resultados/Benefícios Gerados para:
Observações
Cidadão

Cliente Interno

Instituição
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Objetivo Estratégico Impactado (+)
Facilitador
Percentual de Realização (%)
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7. Lembre-se

As pessoas são o maior patrimônio de uma organização, seja ela pública ou privada. Valorize e
respeite sempre as diferenças em um ambiente de gestão de mudança por processos.

A comunicação: É primordial e todos devem estar integrados.
Processos x Estratégia: Processos sempre devem estar vinculados a estratégia da
organização.
Gestão por processos: É uma jornada e uma metodologia.
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Processos devem: Ser continuamente melhorados (melhoria contínua – Kaizen).
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Processos: São cíclicos (se repetem), diferentemente de Projetos (que são específicos e tem início
e encerramento).
Gestores de processos: Devem ter desejo implementador.
Capacitação: Treinamento e Desenvolvimento são vitais em Gestão por Processos: novas
técnicas, reciclagem, e preparar novas equipes.
Problemas: São oportunidades para melhoria.
Normalização: É importante para seguirmos todos um mesmo padrão de trabalho.

“Busque fazer bem feito
da primeira vez!”

8. Glossário

Atributos: São informações textuais adicionais sobre modelos e objetos do repositório de processos. Podem ser utilizados
para complementar e enriquecer a representação dos processos.
Business Process Management (BPM): Gerenciamento de Processos de Negócio ou Gestão de Processos
Organizacionais.
Balanced Scorecard (BSC): Robert Kaplan e David Norton formularam a teoria do balanced scorecard (BSC) com
a finalidade de criar um novo método de medição do desempenho institucional com perspectivas, além da financeira, as
não-financeiras.
Cadeia de Valor Agregado (VAC): Uma organização é composta por processos que precisam ser conhecidos,
principalmente os que agregam valor, ou seja, processos que se relacionam diretamente ao cliente. Os processos
identificados irão compor a cadeia de valor da organização, que representa graficamente o encadeamento lógico e como
se correlacionam dentro do contexto organizacional.
CBOK: Guia de referência de padrão internacional para Gestão de Processos.
Competências requeridas para o Processo (CHA): Indica as competências requeridas dos profissionais que
estarão envolvidos com o processo. As competências devem, preferencialmente, ser descritas em termos de conhecimentos
básicos, conhecimentos específicos, habilidades e atitudes requeridas. As competências indicadas devem ser explicadas com
o máximo de detalhe possível.
Conexões: Representam a ligação entre dois objetos e carregam informação textual e do tipo de ligação representada.
Descrição da atividade: Descreve como a atividade deve ser executada. Desenvolve e compartilha um conjunto de
atividades, métodos, padrões e tecnologias usados para planejar, documentar, disponibilizar e compartilhar os modelos
dos processos do negócio na organização, permitindo o gerenciamento destes modelos como patrimônio da organização.
Diagramas: São representações gráficas que permitem a visualização simplificada de uma determinada realidade,
promovendo, dessa forma, uma melhor compreensão da mesma. Os diagramas se estruturam com símbolos relacionados
a diversos atributos, os quais são informações textuais que complementam a representação.
Escritório de Processos (EP): Unidade organizacional que visa, dentre outras funções, promover alinhamento,
governança e convergência das iniciativas relacionadas a BPM (Business Process Management – Gestão de Processos
Organizacionais).
Estratégia: É analisar a situação presente para mudá-la se necessário.
Fatores críticos de sucesso (FCS): Fatores que tem que estar presentes para que haja sucesso.
Ferramentas da Qualidade: Conjunto de ferramentas para dar suporte a Gestão da Qualidade nos processos.
Fluxo do Processo: Apresenta graficamente o fluxo de atividades do processo.
Fluxogramas: São importantes ferramentas para o mapeamento e modelagem de processos, podendo ser: Fluxograma
vertical, Fluxograma Administrativo, Fluxograma global (de colunas).
Formulário A3: Formulário utilizado para acompanhamento de implantação de um processo (a ideia é representar
todos os detalhes de informações e acompanhamento e gráficos em um único formato A3).
Gestão de Processos de Negócios (BPM): “BPM é uma abordagem metodológica para identificar, desenhar,
executar, documentar, medir, monitorar e controlar processos automatizados ou não para alcançar resultados consistentes
e alinhados com os objetivos estratégicos. Permite a melhoria tanto das atividades de uma determinada área, entre áreas
ou entre organizações.” (BPM CBOK).
Gestão por Processos: É um conceito mais amplo, uma metodologia que pressupõe estruturar, organizar, mensurar
e gerenciar uma organização a partir de seus processos de negócio.
Gestor do Processo: O Gestor de Processo (também chamado de Process Owner) é o responsável por promover a
melhoria constante do processo. Para isso, além dos indicadores de desempenho, padrões de eficiência e eficácia, ele deve
ter um olhar crítico para o processo, sempre com o propósito de descobrir alguma forma de melhorar a forma de trabalho,
para gerar o produto para o qual o processo foi criado.
Indicadores do Processo: Contém a forma de mensurar quantitativamente os resultados obtidos nos processos.
A ficha do indicador com as informações referentes ao que é medido, a fórmula de cálculo, a periodicidade, a fonte das
informações para cálculo e demais informações deverão ser explicitados para apoiar a mensuração e gestão dos resultados.
Legislação pertinente: Identifica a legislação e as normas internas que suportam o processo e regulam os
procedimentos. No IPHAN são utilizadas Ordens de Serviço (OS).
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Kaizen: Termo Japonês que significa Melhoria Contínua, cujo precursor é Masaaki Imai.
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Macroprocesso: Grandes conjuntos de processos pelos quais a organização exerce a sua missão, gerando valor.
Refletem as funções da organização, as quais devem manter correspondência com sua missão e visão.
Mapa Estratégico: Kaplan e Norton propuseram a utilização do mapa estratégico do Balanced Scorecard como
forma de explicar a estratégia, demonstrando como os diferentes indicadores se alinham em cadeias lógicas de causa e
efeito, conectando-se aos resultados projetados. O mapa estratégico deve ser o instrumento central da gestão estratégica
organizacional.
Mapeamento: Consiste no levantamento das atividades e representação por meio de diagramas do processo como ele
é executado (atual). É entendido como a identificação dos fluxos de trabalho com início, meio e fim bem determinados,
com insumos e produtos/serviços claramente definidos e com atividades que seguem a lógica sequencial, promovendo uma
visão integrada e encadeada do trabalho.
Melhoria contínua: Aperfeiçoar constantemente um processo. Fazer melhor hoje o que se fazia em um determinado
padrão, ontem.
Missão: É a razão de ser da organização (Para que ela existe?).
Modelo: É uma descrição/representação gráfica de uma determinada realidade.
Negócio: Grupo de indivíduos interagindo para realizar um conjunto de atividades e entregar valor.
Nível de maturidade de gestão por processos: Implantação gradual ou de ondas de soluções, que permitam a
internalização de boas práticas que promovam melhorias na gestão por processos.
Notação BPMN: Padronização de simbologia para fluxogramação de processos.
Objetivo do Processo: Especifica a finalidade do processo cujos procedimentos estão detalhados no manual deste.
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Objetos: São os símbolos utilizados na representação de um diagrama. Sua disponibilidade depende do diagrama a ser
elaborado.
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Oracle Business Process ARCHITECT (BPA): Software da empresa Oracle para registro integrado de estrutura
organizacional utilizado para atividades de registro e otimização de processos de trabalho.
Padronização: É a condição para garantir o controle, bem como para manter seu domínio tecnológico, de forma a
certificar que a execução das tarefas esteja de acordo com o que foi definido.
Patrocinador: Representante máximo da organização ou seus dirigentes (diretores, superintendentes), que dão respaldo
e autorizam e empoderam para Gestão por Processos.
Processo: É um conjunto de recursos e atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas)
em serviços/produtos (saídas). Os processos são geralmente planejados e realizados para agregar valor. Cada macroprocesso
engloba vários processos, por meio dos quais são viabilizados os resultados pretendidos pela organização. Os processos têm
início, meio e fim bem determinados, em uma sucessão lógica de ações interdependentes que gerem resultados.
Programa GesPública: Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização - GesPública tem como principais
características ser essencialmente público, ser contemporâneo, estar voltado para a disposição de resultados para a
sociedade e ser federativo. Visa à promoção da gestão pública de excelência, objetivando contribuir para a qualidade
dos serviços públicos prestados ao cidadão e para o aumento da competitividade do País. A metodologia de Gestão por
Processos (BPM) ora customizada para o IPHAN é aderente aos requisitos estabelecidos neste programa.
Qualidade construída: Termo originário dos conceitos de Qualidade Total e que preconiza a construção de melhorias
de processo através de equipes multidisciplinares ou interdisciplinares. Preconiza também o empoderamento de equipe e a
criação de um sentimento de responsabilidade. As reuniões de Equipes Kaizen e reuniões de modelagem são exemplos de
iniciativas para a Qualidade Construída.
Redesenho: Representa a proposta de otimização do processo que é entendida como as melhorias a serem alcançadas
por meio da racionalização do fluxo de trabalho. A simplificação gera uma base referencial que permite a aplicação do
Ciclo PDCA, ocasionando a possibilidade de visualizar a eliminação de atividades/etapas que não agregam valor, além de,
criar condições para a definição e a avaliação de indicadores do sistema de medição de desempenho, o mapeamento das
capacidades técnicas necessárias ao desenvolvimento das atividades, a identificação e revisão das normas que regram o
processo, a padronização de documentação de suporte, além da formulação de planos de automação e de sistemas de
tecnologia da informação.
Reunião de modelagem: Reunião de equipes para mapeamento e redesenho de processos.
Simplificação: Otimização do processo organizacional contendo todas as informações e fluxos necessários para sua
execução.
Subprocessos (ou processos de diversos níveis): Correspondem a um desdobramento dos processos.
Demonstram os fluxos de trabalho e atividades sequenciais e interdependentes, necessárias e suficientes para a execução
de cada processo da organização.
Valores: São as crenças básicas para a tomada de decisão na organização.
Visão: É a imagem da organização projetada para o futuro (Onde quero chegar?).
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sucesso em sua jornada!

uma definição de insanidade

“Continuar fazendo o que sempre
fizemos e esperar resultados
diferentes”

