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Manual de Gestão por Processos é o documento utilizado para descrever os 
conceitos, metodologias e melhores práticas envolvidas na Gestão por Processos 
de uma organização. 
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Fornecer os conceitos, metodologias e melhores práticas envolvidas na Gestão por 
Processos que permitirá estruturar as atividades de planejamento, mapeamento, 
documentação e controle, visando maior racionalização, automação e/ou 
melhorias dos processos de trabalho do TCE-MS Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul. 
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2. INTRODUÇÃO 
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Uma das principais motivações para a Gestão por Processos é contribuir para superar as limitações da 
atual forma de trabalho, buscando maior qualidade, celeridade, transparência nos processos e, permitir a 
valorização e estímulo dos profissionais envolvidos, gerando resultados positivos para a sociedade.   

A Gestão por Processos tem como objetivo auxiliar a implantação de rotinas que promovam a 
sistematização, monitoramento, avaliação e implantação de melhorias nos diferentes processos de 
trabalho e compreende: 

 Conhecer e mapear os processos de trabalho e disponibilizar as informações sobre eles, 
promovendo a sua padronização e descrição em manuais; 

 Identificar, desenvolver e divulgar internamente metodologias e melhores práticas da Gestão por 
Processos; 

 Promover o monitoramento e a avaliação de desempenho dos processos de trabalho, de forma 
contínua, mediante a construção de indicadores apropriados;  

 Implantar melhorias nos processos, visando alcançar maior eficiência, eficácia e efetividade no 
seu desempenho. 

 

Como principais benefícios da adoção de uma metodologia estruturada na Gestão por Processos têm-se: 

 Eliminação de atividades e tarefas repetitivas ou desnecessárias buscando melhores resultados 
nos produtos e/ou serviços oferecidos aos clientes/cidadãos; 

 Foco direcionado para os usuários dos produtos e/ou serviços;  

 Melhorias nas maneiras e formas de realizar as tarefas e atividades com aperfeiçoamento das 
pessoas; 

 Redução nos prazos de execução dos processos de trabalho; 

 Redução da burocracia existente; 

 Busca de uma maior automação e emprego de tecnologias e/ou ferramentas nos processos de 
trabalho. 

 

Para que a Gestão por Processos obtenha sucesso na organização, destacam-se três fatores: 

I. ACEITAÇÃO DE MUDANÇAS 

A preocupação com as propostas de mudanças quando da transformação por processos é normal, 
pois, poderá haver impactos diretos ou indiretos na forma de realizar as atividades. A assimilação e 
aceitação destas mudanças que visam as vantagens acima relacionadas serão mais fáceis com 
planejamento e comunicação adequados, motivação e acompanhamento. 

II. COMPROMETIMENTO 

O comprometimento de todos os envolvidos é um dos fatores mais complexos. Muitos projetos 
não apresentam os resultados adequados porque as pessoas não se comprometem com o seu 
desenvolvimento e implantação.  

A experiência tem mostrado que sem comprometimento organizacional, a prática e os benefícios 
da Gestão por Processos são improváveis de amadurecimento. Ainda assim, sem suporte da 
liderança, valores, crenças e cultura é improvável que a Gestão por Processos tenha sucesso dentro 
da organização (BPM CBOK, 2013). 

III. CAPACITAÇÃO 

O pleno conhecimento por todos os profissionais envolvidos de como as atividades devem ser 
executadas, quais procedimentos e regras deverão ser aplicados em quais momentos, quais 
parâmetros deverão ser observados e, quais ações serão tomadas, será fundamental para uma 
gestão efetiva por processos. Este conhecimento será possível somente através de treinamentos 
conceituais e operacionais, sempre realizando o relacionamento com os instrumentos 
administrativos existentes na organização.  
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3. RESPONSABILIDADES 
  



10 

 

 

 

3.1. UNIDADES ORGANIZACIONAIS 

As unidades organizacionais terão importante papel na aplicação e manutenção desta metodologia para a 
gestão por processos, pois são elas que melhor conhecem as necessidades e problemas de seus 
processos de trabalho. O envolvimento dos líderes das unidades será fundamental para uma implantação 
de sucesso e, principalmente, na mobilização para se atingir as metas definidas para seus indicadores de 
desempenho. 

 

3.2. RESPONSÁVEIS PELOS PROCESSOS  

Para cada processo de trabalho deverá ser indicado um Responsável ou Dono (Process Owner) que terá as 
seguintes atribuições: 

 Disseminar os objetivos do processo sob sua responsabilidade; 

 Verificar se os processos estão produzindo os resultados previstos; 

 Verificar se os sistemas informatizados estão de acordo com os processos modelados; 

 Propor melhorias ou inovações, para tornar o processo mais eficiente e eficaz; 

 Conduzir o trâmite de aprovação para que as melhorias e inovações definidas para o processo 
possam ser implantadas; 

Também, deverá ser indicado um substituto que possa assumir as responsabilidades do Responsável ou 
Dono no caso de ausência do mesmo. 

 

3.3. DIRETORIA DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO 
 

3.3.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICA 

Cabe à área de Planejamento Estratégico da DGM - Diretoria de Gestão e Modernização coordenar toda a 
implementação das ações de racionalização dos processos de trabalho no âmbito da instituição, que 
implica em: 

 Realizar a modelagem dos cenários atuais e futuros dos processos das unidades; 

 Revisar e atualizar todo o material do Manual de Gestão por Processos; 

 Especificar as automações modeladas nos cenários futuros; 

 Especificar a nomenclatura dos processos modelados; 

 Especificar os indicadores de desempenho dos processos; 

 Manter atualizado o repositório de gestão por processos. 

 

3.3.2. ESCRITÓRIO DE PROJETOS 

O Escritório de Projetos da DGM - Diretoria de Gestão e Modernização terá a atribuição de realizar toda a 
gestão dos projetos de implantação do Cenário Futuro dos processos modelados e homologados. 

 

3.3.3. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

O Departamento de Tecnologia da Informação da DGM - Diretoria de Gestão e Modernização terá a 
atribuição de desenvolver e implantar as rotinas e/ou sistemas especificados para o Cenário Futuro dos 
processos modelados. 
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3.3.4. NORMAS E JURISPRUDÊNCIA 

O Departamento de Normas e Jurisprudência da DGM - Diretoria de Gestão e Modernização terá a 
atribuição de realizar estudos bem como, a elaboração e/ou alteração de normativas do Regimento 
Interno que regem os pontos especificados para o Cenário Futuro dos processos modelados. 

 

3.4. DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA 

 

3.4.1. GESTÃO DE PESSOAS 

O Departamento de Gestão e Pessoas da DAI - Diretoria de Administração Interna terá a atribuição na 
alocação e/ou capacitação dos recursos humanos para execução das atividades especificadas no Cenário 
Futuro dos processos modelados. 

 

3.4.2. GESTÃO DE INFRAESTRUTURA 

O Departamento de Gestão e Infraestrutura da DAI - Diretoria de Administração Interna terá a atribuição 
na alocação dos recursos materiais, financeiros e espaço físico dos pontos especificados para o Cenário 
Futuro dos processos modelados. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCEITUAÇÃO 
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4.1. GESTÃO POR PROCESSOS 

Toda organização desenvolve inúmeras atividades que resultam na produção de produtos e/ou serviços. 
O conjunto dessas atividades, devido a sua natureza e aos resultados gerados, pode ser enquadrado na 
forma de processos de trabalho que buscam atingir a sua missão (ANEEL, 2012). 

Embora existam processos realizados inteiramente em uma unidade funcional, os principais processos de 
uma instituição (sobretudo os processos de negócio) atravessam as fronteiras das áreas funcionais, sendo 
conhecidos como processos transversais, transorganizacionais, interfuncionais, interdepartamentais ou 
horizontais. Tais processos são executados de forma transversal à estrutura “vertical”, típica das 
organizações estruturadas funcionalmente. 

A estrutura horizontal dos processos é explorada por abordagens de gestão organizacional baseadas no 
gerenciamento por processos de negócio. A disciplina de Gestão por Processos propõe uma abordagem 
orientada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar 
processos de negócio automatizados ou não (BPM CBOK, 2013). 

A FIGURA 01 ilustra o processo horizontal de prestação de contas de um jurisdicionado na estrutura do 
TCE-MS. 

 

FIGURA 01 – Exemplo de processos horizontal 
FONTE – TCE-MS 

 

4.2. PROCESSOS 

Um processo consiste em um conjunto de recursos, atividades e decisões inter-relacionadas que 
transformam insumos (entradas) em produtos e/ou serviços (saídas) para agregar valor aos 
usuários/cidadãos (GESPÚBLICA, 2010).  

Pode ser conceituado também como um conjunto integrado e sincrônico de insumos, infraestruturas, 
regras e transformações, que adiciona valor às pessoas que fazem uso dos produtos e/ou serviços 
gerados (SEGES, 2011), reforçando a ideia de que processos possuem o compromisso de satisfazer as 
necessidades dos clientes/cidadãos, exigem sincronia, transformam elementos, seguem orientações e 
consomem recursos.   
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A FIGURA 02 ilustra um processo.  

 

FIGURA 02 – Processo 
FONTE – BPM CBOK, 2013 

 

4.3. ELEMENTOS DE PROCESSOS 

A FIGURA 03 ilustra os elementos que podemos identificar em um processo. 

 

FIGURA 03 – Elementos de um processo 
FONTE – BPM CBOK, 2013 

 

4.3.1. ENTRADA 

É a informação, documento, produto ou serviço que será transformado pelo processo.  

A pessoa e/ou área que envia, fornece ou disponibiliza esta entrada para o processo será o fornecedor 
(GESPÚBLICA, 2010). 

 

4.3.2. SAÍDA 

É o resultado da transformação pelo processo que pode ser uma informação, documento, produto ou 
serviço.  

A pessoa e/ou área que recebe a saída produzida pelo processo será o cliente/cidadão (GESPÚBLICA, 
2010).  
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4.3.3. RECURSOS 

São os recursos necessários para fazer a transformação que podem ser humanos (pessoas), financeiros 
(dinheiro) e de infraestrutura (equipamentos e instalações) (GESPÚBLICA, 2010). 

 

4.3.4. REGRAS 

São as regras e/ou condições que orientam a transformação que podem estar descritas nas políticas, 
procedimentos, manuais, regulamentações e especificações. 

 

4.4. HIERARQUIA DE PROCESSOS 

A FIGURA 04 apresenta a hierarquia dos elementos que podem fazer parte dos processos. 

 

FIGURA 04 – Hierarquia de elementos de processos 
FONTE - BPM CBOK, 2013 

 

4.4.1. CADEIA DE VALOR DA ORGANIZAÇÃO 

A cadeia de valor descreve a forma de contemplar a cadeia de atividades (processos) que fornecem valor 
ao cliente. Cada uma destas atividades tem seus próprios objetivos de desempenho vinculados ao seu 
processo de negócio principal. Processos primários podem mover-se através de organizações funcionais, 
departamentos ou até organizações e prover uma visão completa ponta a ponta de criação de valor (BPM 
CBOK, 2013).  

A visão de cadeia de valor significa então considerar todas as atividades de produção e entrega que 
agregam valor a produtos e/ou serviços até o cliente/cidadão.   
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A FIGURA 05 apresenta a cadeia de valor do TCE-MS. 

 

FIGURA 05 – Cadeia de Valor do TCE-MS 
FONTE – TCE-MS 

 

4.4.2. MACROPROCESSO 

Macroprocesso é um grande conjunto de atividades pelos quais a organização cumpre a missão, gerando 
valor. Correspondem às funções da organização que devem estar alinhadas aos objetivos de suas 
unidades organizacionais.  

Também pode ser definido como um agrupamento de processos necessários para a produção de uma 
ação ou desempenho de uma atribuição da organização. Consiste assim, em grandes conjuntos de 
atividades pelos quais a organização cumpre a sua missão, gerando valor para o cliente.  

O macroprocesso envolve às grandes funções da organização, para as quais devem estar voltadas todas 
as suas unidades internas e descentralizadas. Um macroprocesso engloba vários outros processos, por 
meio dos quais são viabilizados os resultados pretendidos pela organização (ANEEL, 2012). 

EXEMPLO: Tratamento de processos pelas Inspetorias. 

 

4.4.3. GRUPO PROCESSO 

O grupo de processo ou agregado de processos é composto pela organização dos processos de um 
macroprocesso com o objetivo de agrupar aqueles que se relacionam visando atender determinado 
objetivo.  

A agregação dos processos é realizada por afinidade ou de processos de pequeno ciclo, em grupos 
gerenciáveis (ANEEL, 2012).  

EXEMPLO: Tratar processos de Prestação de Contas pelas Inspetorias. 

 

4.4.4. PROCESSO 

Processo é uma sequência de atividades que recebem entradas de um ou mais fornecedores, agrega valor 
e as transforma em resultados para um ou mais clientes. Tais processos têm início e fim bem 
determinados, numa sucessão clara e lógica de ações relacionadas visando atingir os objetivos da 
organização (ANEEL, 2012).  

EXEMPLO: Auditar processos pelas Inspetorias. 
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4.4.5. SUBPROCESSO 

Subprocesso é a subdivisão lógica de um processo, ou seja, um nível maior de detalhamento dos 
processos que demonstra os fluxos de trabalho e atividades sequenciais e interdependentes, necessárias 
e suficientes para a execução de cada processo da organização.  

O subprocesso consiste em um conjunto de operações de média a alta complexidade (atividades e tarefas 
distintas e interligadas), realizando um objetivo específico em apoio a um processo (ANEEL, 2012).  

EXEMPLO: Sobrestar processos pelas Inspetorias. 

 

4.4.6. ATIVIDADE 

Uma atividade compreende o agrupamento de uma série de tarefas, similares e/ou complementares, 
correspondendo, assim, a um conjunto de tarefas/ações, caracterizada pelo consumo de recursos e 
orientada para um objetivo definido. As Atividades correspondem a “o quê” é feito e “como” é feito 
durante o processo (GESPÚBLICA, 2010). 

Assim as atividades são operações ou um conjunto de operações que ocorrem dentro de um processo ou 
subprocesso. Geralmente desempenhadas por uma unidade organizacional determinada e destinada a 
produzir um resultado específico (ANEEL, 2012).  

EXEMPLO: Realizar o sobrestamento do processo. 

 

4.4.7. TAREFA 

Tarefas são atividades simples e são utilizadas quando não existe a necessidade de o trabalho executado 
ser especificado em um nível maior de detalhamento. Dessa forma, ainda que seja realizada, no plano 
prático, uma sequência de procedimentos para realizar aquela tarefa, a opção de representar no 
diagrama do processo aquela tarefa revela a opção de não especificar e detalhar os demais 
procedimentos que a compõem (GESPÚBLICA, 2010). 

Tarefas são um conjunto de trabalhos a serem executados, envolvendo rotina, dificuldades, esforço ou 
prazo determinado em nível imediatamente inferior a uma atividade (ANEEL, 2012). 

EXEMPLO: Registrar data de término de contrato administrativo quando do sobrestamento do processo. 

A FIGURA 06 apresenta um exemplo da hierarquia destes elementos no TCE-MS. 

 

FIGURA 06 – Exemplo de hierarquia de elementos de processos 
FONTE – TCE-MS 
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4.5. TIPOS DE ATIVIDADES 

Atividades podem ser classificadas em atividades de valor agregado, transferência de controle e 
atividades de controle (BPM CBOK, 2013), conforme as descrições abaixo.  

 

4.5.1. VALOR AGREGADO 

Atividades de valor agregado consistem simplesmente em atividades que contribuem para o resultado do 
processo de forma positiva. 

 

4.5.2. TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE (HANDOFF) 

São as atividades que realizam a transferência de controle (Handoff) de um departamento a outro dentro 
da organização. 

 

4.5.3. CONTROLE 

São as atividades para assegurar que o processo se comporte dentro das tolerâncias desejadas, de modo 
a garantir que as metas sejam atingidas de acordo com padrões, requisitos legais ou regulatórios. 
Controles identificam exceções e podem disparar processos de exceção. Podem até identificar condições 
de risco de modo que possam ser tratadas através de intervenção. 

Uma atividade de controle é um ponto de verificação específico de validade em um processo. Atividades 
de controle podem prevenir, detectar ou corrigir condições indesejáveis ou mudar o fluxo de um 
processo para assegurar que as metas do processo sejam atingidas. Atividades de controle tipicamente 
envolvem a aplicação de regras e medições de condições que demandarão intervenções manuais ou 
automatizadas. 

 

4.6. REPOSITÓRIO DE PROCESSOS 

Um repositório de processos é um local centralizado para armazenamento de informações relacionadas 
aos processos de negócio da organização. Este repositório pode conter modelos, manuais, indicadores, 
documentos de apoio como formulários e vídeos. 

Um repositório digital seria uma forma de armazenamento de objetos digitais que tem a capacidade de 
armazenar e gerir conteúdos por longos períodos de tempo e proporcionar um acesso apropriado (VIANA 
& MARDERO, 2006). 
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A FIGURA 07 apresenta um exemplo de repositório de Processos estruturado com rótulos para os tipos 
de modelos e sua utilização. 

 

FIGURA 07 – Exemplo de Repositório de Processos estruturado com rótulos para os tipos de modelos e sua utilização 
FONTE – BPM CBOK, 2013 

 

4.6.1. ADMINISTRAÇÃO 

A área de Planejamento Estratégico da DGM - Diretoria de Gestão e Modernização será responsável pela 
administração do repositório de processos do TCE-MS. 

Uma das responsabilidades será definir a padronização da nomenclatura para identificação dos processos 
e de suas versões. Este padrão encontra-se em fase de especificação pelo departamento. 

 

4.7. NÍVEIS DE MATURIDADE DE PROCESSOS 

A visão atualmente utilizada de Gestão por Processos define um ciclo de vida de um processo que parte 
de sua identificação e segue até sua implantação e/ou revisão. Como forma de refletir esta evolução, 
desenvolveu-se um modelo de maturidade de processos de negócio chamado de BPMM - Business 
Process Maturity Model.  

O modelo encontra-se dividido em cinco níveis de maturidade. Cada um de seus estágios representa a 
maneira como a organização é transformada na medida em que seus processos e capacidades são 
aperfeiçoados. 
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A FIGURA 08 apresenta a curva de maturidade de processos definido pela GESPÚBLICA. 

 

FIGURA 08 – Curva de Maturidade de Processos 
FONTE – GESPÚBLICA, 2010 

 

NÍVEL 1 – ALEATÓRIO 

Os processos são executados de maneira aleatória (Ad-hoc), o gerenciamento não é consistente e é difícil 
prever os resultados. 

 

NÍVEL 2 – DEFINIDO 

A gestão equilibra os esforços nas unidades de trabalho, garantindo que sejam executados de modo que 
se possa repetir o procedimento e satisfazer os compromissos primários dos grupos de trabalho.  No 
entanto, outras unidades de trabalho que executam tarefas similares podem usar diferentes 
procedimentos. 

 

NÍVEL 3 – CONTROLADO 

Os processos padrões são consolidados com base nas melhores práticas identificadas pelos grupos de 
trabalho e, procedimentos de adaptação são oferecidos para suportar diferentes necessidades do 
negócio.  Os processos padronizados propiciam uma economia de escala e uma base para o aprendizado 
através de meios comuns e experiências. 

 

NÍVEL 4 – ARQUITETADO 

As capacidades habilitadas pelos processos padronizados são exploradas e devolvidas às unidades de 
trabalho. O desempenho dos processos é gerenciado estatisticamente durante a execução de todo o 
processo, entendendo e controlando a variação, de forma que os resultados sejam previstos ainda em 
estados intermediários. 

 

NÍVEL 5 – GERENCIADO PROATIVAMENTE 

Ações de melhorias proativas e oportunistas buscam inovações que possam superar as defasagens entre 
a capacidade atual da organização e a capacidade requerida para alcançar seus objetivos. 
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5. CLASSIFICAÇÃO DE 

PROCESSOS 
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Os processos realizados pelas unidades organizacionais serão classificados em três tipos: processos 
primários, de suporte e de gerenciamento. 

 

5.1. PROCESSOS PRIMÁRIOS OU FINALÍSTICOS 

Processos também conhecidos como essenciais, fim, negócio ou “core process”.  São aqueles que 
ultrapassam qualquer fronteira funcional corporativa e representam as atividades essenciais que uma 
organização desempenha para cumprir sua missão.  

Estes processos formam a cadeia de valor pela sua contribuição na criação ou entrega de um produto ou 
serviço, em última instância gerando valor aos clientes (BPM CBOK, 2013).  

A cadeia de valor do processo de negócio descreve a forma de contemplar a cadeia de atividades 
(processos) que fornecem valor ao cliente. Cada uma destas atividades tem seus próprios objetivos de 
desempenho vinculados a seu processo de negócio principal. Processos primários podem mover-se 
através de organizações funcionais, departamentos ou até entre organizações e prover uma visão 
completa ponta a ponta de criação de valor.  

Assim, observa-se que os processos primários estão ligados à essência do funcionamento da organização, 
como aqueles que caracterizam a atuação da organização e recebem apoio de outros processos internos, 
gerando o produto/serviço para o cliente interno ou usuário. Os processos organizacionais enquadrados 
nesta categoria estão diretamente relacionados ao objetivo maior das organizações.  

Em um órgão público, um típico processo primário ou finalístico poderia ser o de Prestação de Serviços ao 
Cidadão (emissão de certidões e/ou documentos, concessão de aposentadoria, benefícios e outros) 
(GESPÚBLICA, 2010). 

Estes processos possuem as seguintes características: 

 Visão ponta a ponta e interfuncional;  

 Entregam valor ao cliente;  

 Representam as atividades essenciais de uma organização; 

 Realizam a cadeia de valor; 

 Pode percorrer organizações funcionais, departamentos, e até mesmo outras organizações; 

 Permite uma visão completa da criação de valor; 

 Falhas impactam diretamente nos resultados. 

 

5.2. PROCESSOS DE SUPORTE OU DE APOIO 

Também conhecidos como internos ou meio, correspondem aos processos estabelecidos formalmente na 
organização e que visam dar suporte aos processos primários. Tem o papel de orientar, controlar e 
planejar, capacitar ou fornecer recursos aos processos primários ou a outros processos de suporte (BPM 
CBOK, 2010). 

Possuem como características marcantes a ausência de relacionamento direto com os clientes, e 
também, o forte e evidente vínculo à visão funcional tradicional, mas processos de suporte também 
podem ser interfuncionais.  

Apesar do nome caracterizando uma hierarquia inferior aos processos primários, possuem impacto direto 
na capacidade de realização e entrega dos processos primários. Portanto, são processos extremamente 
delicados e que devem ser alvo de avaliação conjunta com os processos primários. 

Em um órgão público, um típico processo de suporte poderia ser de aquisição de materiais, gestão de 
estoques, etc. 

Estes processos possuem as seguintes características: 
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 Visão especializada e funcional; 

 Grande impacto nos processos primários; 

 Não entregam valor diretamente ao cliente; 

 Sustentam a realização dos processos primários. 

 

5.3. PROCESSOS DE GERENCIAMENTO OU GESTÃO 

Processos de gerenciamento ou de gestão, são estabelecidos formalmente com o intuito de coordenar as 
atividades dos processos de suporte e dos processos primários. Estão diretamente relacionados à 
formulação de políticas e diretrizes para o estabelecimento e cumprimento de metas operacionais, 
financeiras, regulatórias e legais bem como, ao estabelecimento de métricas (indicadores de 
desempenho) e formas de avaliação dos resultados alcançados interna e externamente à organização 
(BPM CBOK, 2013).   

Podem ser de direcionamento (definição de metas), de negociação (definição de preços com 
fornecedores) e de monitoração (acompanhamento do planejamento e orçamento). 

Em um órgão público, um típico processo de gerenciamento poderia ser de planejamento estratégico 
organizacional. 

Estes processos possuem as seguintes características: 

 Medição; 

 Monitoração; 

 Controle; 

 Ajudam na garantia da eficiência e eficácia da organização e seus processos; 

 Não entregam valor diretamente ao cliente. 
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6. PRINCÍPIO DA MELHORIA 

CONTÍNUA 
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Como forma de garantir a Gestão por Processos no TCE-MS, a metodologia se baseia no Ciclo PDCA 
(Planejamento, Desenvolvimento, Controle, Ação Corretiva) que tem foco na melhoria contínua.  

Este método é amplamente aplicado para o controle eficaz e confiável das atividades de uma 
organização, principalmente àquelas relacionadas na busca por melhorias, possibilitando uma 
padronização nas informações do controle de qualidade e uma menor probabilidade de erros nas análises 
ao tornar as informações mais compreensíveis a todos. 

O ciclo PDCA é um método gerencial para a promoção da melhoria contínua e reflete, em suas quatro 
fases, a base da filosofia do melhoramento contínuo (Marshall Junior et al, 2006). Nesse contexto, suas 
fases podem ser assim representadas: inicia-se com a definição do problema e das metodologias que 
serão necessárias para o alcance dos resultados, passa pela análise do processo, estabelece-se um plano 
de ação, em que o que foi planejado é colocado em prática. Após a execução do plano, inicia-se a 
verificação dos resultados, com uma análise comparativa do que foi executado em relação ao planejado. 
Por último, agir corretivamente em caso de desvios ou preventivamente, identificando novas 
oportunidades de melhorias. Como resultado dessas fases, tem-se a padronização dos processos de 
trabalho.  

O PDCA tem o propósito de resolver problemas e alcançar metas, para isso é imprescindível construir 
uma visão futura dos processos da organização. Se os resultados esperados não forem alcançados, o ciclo 
deverá ser reiniciado. 

A FIGURA 09 apresenta o ciclo de vida da Gestão por Processos no ciclo PDCA. 

 

FIGURA 09 – Ciclo de Vida da Gestão por Processos no PDCA 
FONTE: TCE-MS 

 

A aplicação do Ciclo PDCA permite: 

 Avaliação de desempenho; 

 Análise comparativa entre o realizado e o planejado; 

 Análise dos desvios; 

 Tomada de ações corretivas; 

 Acompanhamento da eficiência das ações implementadas; 

 Captação de informações que auxiliem a tomada de decisões. 
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6.1. PLANEJAMENTO 

A primeira etapa para a aplicação do Ciclo PDCA é o estabelecimento de um plano ou um planejamento 
que deverá ser estabelecido com base nas diretrizes e/ou políticas da organização. A boa elaboração do 
plano evita falhas e perdas de tempo nas próximas fases do ciclo. 

Devem ser consideradas três fases importantes: a primeira fase é o estabelecimento dos objetivos, a 
segunda é o estabelecimento do caminho para que o objetivo seja atingido e, a terceira é a definição do 
método que deve ser utilizado para consegui-los.  

As ações deverão estar alinhadas com o planejamento estratégico definido pelo TCE-MS, fornecendo uma 
estrutura e direcionamento para gerenciamento contínuo dos processos. 

A FIGURA 10 ilustra o Mapa Estratégico do período de 2016 a 2020 do TCE-MS. 

 

FIGURA 10 – Mapa Estratégico do período de 2016 a 2020 do TCE-MS 
FONTE – Resolução n° 27 de 09/12/15 – Publicada no DOE TC/MS nº 1241, de 11 de dezembro de 2015, página 3/6 

 

6.1.1. MOBILIZAÇÃO / SENSIBILIZAÇÃO 

Sessões de mobilização e sensibilização tem por objetivos fortalecer as ações da Gestão por Processos, 
envolvendo os interessados e promovendo a integração para que os profissionais se sintam parte do 
processo de implantação.  

No início das atividades de cada frente de trabalho, serão realizadas apresentações pela área de 
Planejamento Estratégico da DGM - Diretoria de Gestão e Modernização abordando os seguintes tópicos: 

 Objetivos e conceitos da Gestão por Processos; 

http://www.infoescola.com/administracao_/pdca-plan-do-check-action/
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 Benefícios da Gestão por Processos;  

 Premissas adotadas; 

 Etapas a serem desenvolvidas; 

 Produtos a serem gerados em cada etapa; 

 Cronograma de ação; 

 Dinâmica de trabalho. 

 

6.1.2. FORMAÇÃO DE EQUIPE 

No início das atividades de cada frente de trabalho, deverão ser indicados pelos gestores da área ou pela 
alta direção, aqueles profissionais que mais se identificam com os papeis a serem desempenhado, que 
atuarão junto com a Equipe de Gestão por Processos da DGM - Diretoria de Gestão e Modernização para 
fornecimento de informações, validação e acompanhamento das atividades. 

As seguintes características deverão ser observadas no perfil destes profissionais: 

 Ter acesso às informações da organização; 

 Conhecer sua responsabilidade no apoio à Equipe de Gestão por Processos; 

 Ter credibilidade junto aos demais colaboradores da organização; 

 Ter disponibilidade de tempo. 

As pessoas responsáveis pelos processos, chamados de Responsáveis ou Donos de Processos, deverão ser 
indicados nesta fase para realizar atividades dentre as quais, especificação, acompanhamento de 
indicadores, definição de ações, solicitação de revisão dos processos pela DGM – Diretoria de Gestão e 
Modernização e, validação da estratégia de implantação. 

 

6.2. DESENVOLVIMENTO 

A segunda etapa do ciclo PDCA é a execução do plano que consiste do treinamento dos envolvidos no 
método a ser empregado, na execução propriamente dita e, na coleta de dados para posterior análise. É 
importante que o plano seja rigorosamente seguido conforme estabelecido. 

 

6.2.1. NOTAÇÃO BPMN 

Os processos modelados serão representados através da notação de processos BPMN (Business Process 
Modeling Notation). 

O BPMN é uma notação gráfica para representação dos processos de negócio que visa facilitar o 
entendimento por todos os envolvidos no processo, tanto operacionais como gerenciais. Foi desenvolvida 
pela BPMI (Business Process Management Initiative) e é mantida pelo OMG (Object Management Group).  

O BPMN fornece um pequeno conjunto de categorias que permite facilmente identificar os tipos básicos 
dos elementos e entender o diagrama do processo.    

O ANEXO 01 – NOTAÇÃO BPMN apresenta conceitos, elementos e uma abordagem da notação BPMN. 
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A FIGURA 11 apresenta um exemplo de um processo representado através da notação BPMN.   

 

FIGURA 11 – Exemplo de processo em BPMN 
FONTE – TCE-MS 

 

6.2.2. MAPEAMENTO DO CENÁRIO ATUAL (AS IS) 

Esta etapa compreende o levantamento de informações e representação do Cenário Atual dos processos, 
identificando os fluxos de trabalho com início, meio e fim bem determinados, com insumos e 
produtos/serviços claramente definidos e, a sequência lógica das atividades, permitindo uma visão 
integrada e encadeada do trabalho.  

Os seguintes pontos deverão ser identificados nesta etapa para cada processo existente: 

 Objetivos; 

 Pontos fracos e necessidades; 

 Pontos fortes e oportunidades de melhoria; 

 Processo - Atividades, tarefas e o relacionamento entre elas, prazos para realização de cada 
atividade, volumes de processos. Estes volumes deverão ser identificados em regime normal e de 
pico bem como, sazonalidades; 

 Entradas - insumos necessários para realização de cada atividade que podem ser documentos, 
arquivos, ferramentas ou sistemas; 

 Produtos - gerados pela execução de cada atividade que podem ser documentos, arquivos, 
ferramentas ou sistemas; 

 Recursos - Atores responsáveis por cada atividade; 

 Regras - procedimentos e instruções definidos em cada atividade, políticas, regras, normas e 
legislações a serem obedecidas. 
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6.2.2.1. COMO FAZER 

O levantamento será realizado através de pesquisas, entrevistas, workshop estruturado, observações 
diretas com os profissionais envolvidos e os responsáveis previamente indicados na etapa anterior. 

Segue abaixo pontos relevantes e recomendações para que este mapeamento possa ser realizado com a 
melhor qualidade possível: 

 Identificar as atividades que compõem o processo: 
 Os elementos básicos devem estar presentes na modelagem do processo de forma precisa e 

concisa. Precisão no registro significa identificar com clareza e exatidão as atividades, 
considerando o que é executado e produzido. Concisão no registro significa alcançar um grau 
de síntese necessário a um mapeamento rápido e simplificado, sem prejuízo do entendimento 
do contexto;  

 Evitar a utilização de verbos que denotem ações muito genéricas tais como, Controlar, 
Administrar, Gerenciar ou Tratar; 

 Evitar verbos que denotem fluxo de informações ou documentos tais como, Receber, Enviar;  
 Empregar verbos no infinitivo que denotem ação geradora de produtos e/ou serviços; 

 Procurar agrupar as atividades de modo a formar subprocessos de trabalho: 
 Utilizar o critério de similaridade para agrupamento das atividades; 

 Identificar as normas que incidem sobre o processo de trabalho: 
 Relacionar as leis, decretos, instruções normativas e operacionais que incidem nas atividades; 
 Identificar as atividades que não estejam em consonância com o Regimento Interno no. 76, a 

Instrução Normativa nº 35 e a Lei Orgânica. 

 

O mapeamento será validado pelos auditores da DGM – Diretoria de Gestão e Modernização e pelo 
responsável da área responsável pelo processo. 

É importante ressaltar que, a partir desta etapa, podem surgir ideias de melhoria e transformação das 
práticas e rotinas atuais que deverão ser registradas à parte pois, serão utilizadas na etapa de Análise e 
Desenho do Cenário Futuro (TO BE). 

 

6.2.2.2. COMO DOCUMENTAR 

Um manual contendo as informações identificadas e os mapas dos processos do Cenário Atual será 
elaborado pela Equipe de Processos da DGM – Diretoria de Gestão e Modernização.  

O mapeamento de um processo fornece uma representação gráfica das ações executadas, evidenciando 
a sequência de atividades, os agentes envolvidos, os prazos e o fluxo de entradas e saídas, informações e 
documentos em uma organização ou unidade. Isso permite identificar mais facilmente oportunidades 
para a racionalização e aperfeiçoamento dos processos. 

O TCE-MS adotou a ferramenta 5W1H (WHAT, WHO, WHEN, WHERE, WHY, HOW – O QUE, QUEM, 
QUANDO, ONDE, POR QUE, COMO) para registrar as informações mapeadas neste manual. 

A FIGURA 12 apresenta as perguntas e especificações do 5W1H. 

PERGUNTA DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO 

WHAT O que será feito Ação, etapas, descrição 
WHO Por quem será feito Responsabilidade pela ação 
WHEN Quando será feito Tempo, datas, prazos 
WHERE Onde será feito Local 
WHY Por que será feito Justificativa, motivo 
HOW Como será feito Método, processo 
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FIGURA 12 – 5W1H, Perguntas e Especificações 
FONTE – TCE-MS 

 

Uma representação do processo bem estruturada proverá a quantidade certa de visibilidade e detalhe 
nos diversos níveis da organização. Apesar de diagramas em raias de piscina serem componentes chave 
de uma modelagem de processos, diversas outras informações precisam ser incluídas na documentação 
dentre as quais: 

 Contexto ou escopo do processo, incluindo fornecedores e entradas, clientes e saídas, eventos de 
ativação e ações resultantes, controles de processos, recursos disponíveis e expectativas de 
desempenho; 

 Transições de estado, detalhando os vários estágios do desenvolvimento dos produtos e 
trabalhos à medida que avançam e são transformados através do processo; 

 Eventos de negócio, criados interna ou externamente e que afetam o processo, e como esses 
eventos disparam as atividades de decisões que fazem parte do processo; 

 Requisitos de cliente, detalhando os compromissos com o cliente em relação a entrega do 
produto ou serviço e, os indicadores de desempenho estabelecidos e medidos no processo para 
assegurar que esses compromissos sejam cumpridos; 

 Estrutura organizacional e descrição de como as funções e papéis na organização são 
estabelecidos para apoiar a execução do processo; 

 Funcionalidades dos sistemas de informação e como essas funcionalidades são utilizadas para 
apoiar a execução do processo. 

 

O ANEXO 02 –– MODELO MODELAGEM - CENÁRIO ATUAL apresenta o modelo de documento adotado 
pelo TCE-MS para detalhar o Cenário Atual da modelagem de processos. 

 

6.2.2.3. HOMOLOGAÇÃO PELA ÁREA 

O manual contendo as informações identificadas e os mapas dos processos do Cenário Atual elaborado 
será entregue à área, deverá ser homologado por todos os envolvidos e, formalmente aprovado pelo 
responsável pelo processo.  

A área de Planejamento Estratégico da DGM - Diretoria de Gestão e Modernização fará uma 
apresentação dos principais pontos do documento e irá acordar a dinâmica de homologação pela área. 

O ANEXO 03 –– MODELO TERMO ACEITE - CENÁRIO ATUAL apresenta o modelo de termo de aceite 
adotado pelo TCE-MS a ser entregue junto com a modelagem do Cenário Atual. 

 

6.2.3. ANÁLISE 

Esta etapa tem por objetivo entender os atuais processos no contexto das metas e objetivos desejados. 
Serão reunidas informações oriundas de planos estratégicos, modelos de processo, medições de 
desempenho, mudanças no ambiente externo e outros fatores, a fim de compreender os processos no 
escopo da organização como um todo. 

 

6.2.3.1. COMO FAZER 

A análise dos processos proporciona determinar as causas mais importantes identificadas nos processos e 
os pontos críticos que deverão ser melhorados por meio de intervenções e novos procedimentos ou 
processos. 
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Os possíveis problemas a serem identificados nesta etapa serão:  

 Operações repetitivas;  

 Problemas atuais que já tiveram solução anterior;  

 Perdas de materiais;  

 Atividades que agregam valor ao processo;  

 Necessidade de adequação de equipamentos e tecnologias aos processos;  

 Adequação de métodos de trabalho;  

 Prazos e qualidade disponibilizados aos clientes;  

 Meio ambiente envolvido;  

 

Realize uma avaliação dos pontos fortes e fracos identificados e seu alinhamento com o planejamento 
estratégico.  

Uma das técnicas que pode ser empregada para esta avaliação é a Análise SWOT, sigla para Strenghts 
(Pontos Fortes), Weaknesses (Pontos Fracos), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Trata-
se de uma estrutura de trabalho para identificar tópicos chave em uma análise competitiva. É utilizada 
quando se lida com situações complexas em um espaço de tempo limitado, consistindo em avaliar a visão 
interna dada pelos pontos fortes e fracos, e a visão externa dada pelas oportunidades e ameaças. 

 

6.2.3.2. COMO DOCUMENTAR 

O ANEXO 04 – MODELO ANÁLISE SWOT apresenta o modelo de formulário adotado pelo TCE-MS para 
análise SWOT. 

 

6.2.4. DESENHO DO CENÁRIO FUTURO (TO BE) 

Esta etapa tem por objetivo redesenhar os processos previamente mapeados visando maior 
racionalização e/ou automação, elaborar as instruções de trabalho e especificar os indicadores de 
desempenho. 

O desenho do cenário futuro é uma oportunidade para corrigir, melhorar ou inovar o processo, para 
aperfeiçoar a eficiência, a eficácia e a adaptabilidade da situação atual. 

 

6.2.4.1. MODELAGEM DE PROCESSOS 

O redesenho pode ser entendido como as melhorias realizadas por meio da racionalização do fluxo de 
trabalho para gerar uma base referencial que permitirá, entre outras aplicações, criar condições para a 
construção da estrutura organizacional, a definição e avaliação de indicadores de resultados de 
atendimento em nível interno e/ou institucional e, formulação de planos de sistemas de informações. 

 

6.2.4.1.1. COMO FAZER 

As principais atividades desenvolvidas nesta etapa para cada processo são: 

 Especificação das atividades, tarefas e o relacionamento entre elas; 

 Especificação dos insumos necessários para realização de cada atividade e, os produtos gerados 
pela execução de cada atividade. Os insumos ou produtos poderão ser documentos, arquivos, 
ferramentas ou sistemas; 

 Especificação dos profissionais e/ou perfis profissionais responsáveis por cada atividade; 

 Especificação dos prazos para realização de cada atividade; 
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 Especificação dos indicadores de desempenho utilizados para acompanhamento dos processos;  

 Especificação dos procedimentos e instruções para cada atividade; 

 Especificação da estratégia de implantação dos processos redesenhados. 

 

Baseado nas informações coletadas no mapeamento da situação atual e da análise realizada deverá ser 
realizada a identificação das condições para implementação deste novo processo dentre as quais: 

I. A FINALIDADE DO PROCESSO  

Definir, de forma descritiva e sucinta, qual é o objetivo de cada processo. A partir dessa 
constatação, avalia-se a real importância do processo, podendo-se verificar se agrega valor e se 
está alinhado com as estratégias institucionais. 

II. AS PRINCIPAIS NECESSIDADES DOS CLIENTES  

Será importante que fazer um levantamento dos resultados que são esperados pelos 
clientes/usuários com a execução do novo processo. 

III. A IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS  

Será necessário o atendimento a determinadas condições, que podem ser definidas como os 
recursos necessários ao desenvolvimento do novo processo dentre os quais, 
treinamentos/capacitações, tecnológicos, materiais, documentais e financeiros. 

 

Na construção de um novo processo, deverá ser analisado as situações abaixo relacionadas nos itens 
coletados, tornando possível visualizar com mais clareza a possibilidade de eliminação de alguma etapa 
que, eventualmente, não adicione valor ao produto/serviço gerado: 

 Incidência de idas e vindas de atividades; 

 Existência de sobreposições ou omissões de etapas; 

 Ausência ou irregularidade na sequência das etapas; 

 Existência de muita dependência de um processo em relação a outro; 

 Ausência ou irregularidade nas interações entre processos; 

 Avaliação dos pontos fracos e das ameaças. 

 

Muitas vezes, não é possível desenvolver melhorias em todos os processos ao mesmo tempo. Por isso, é 
necessário selecionar aqueles que representam maiores oportunidades para a organização.  

As sugestões de melhoria identificadas no desenho do novo processo deverão ser classificadas da 
seguinte maneira: 

 Sugestões passíveis de implementação imediata; 

 Sugestões que, para sua implementação, será necessária articulação/negociação com outros 
agentes institucionais; 

 Sugestões que dependem de suporte da Tecnologia da Informação; 

 Sugestões que não sejam factíveis. 

 

6.2.4.1.2. COMO DOCUMENTAR  

Deve-se elaborar um documento que apresente um resumo da proposta do novo processo de trabalho 
com o objetivo de ser apreciado para aprovação pela instancia competente.  

Esta proposta deve conter os argumentos suficientes para justificar as melhorias propostas além de, 
conter a apresentação do novo processo. Deverá apresentar ainda os pontos passíveis de 
implementação, sugerindo aqueles que sejam de curto, médio e longo prazo.   
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A estruturação desta proposta poderia conter os seguintes tópicos: 

 Objetivo; 

 Premissas; 

 Referencias; 

 Organograma; 

 Recursos humanos; 

 Atribuições; 

 Novo desenho do processo; 

 Especificações de sugestões contemplando melhorias sistêmicas, normativas, recursos humanos 
e infraestrutura; 

 Benefícios da implementação do novo desenho do processo. 

 

Poderão surgir dois diferentes cenários de proposta: 

I. IDEAL  

Melhor resultado alcançado pela equipe para a execução do novo processo, mas depende de 
fatores que impedem sua implementação imediata. 

II. IMPLEMENTÁVEL 

Desenho que considera parte das melhorias recomendadas pelo cenário ideal, e que tornam 
possível a implementação imediata da nova forma de funcionamento do processo. 

 

A técnica GUT será adotada para priorização das melhorias a serem implementadas.  

O ANEXO 05 – TÉCNICA GUT descreve esta técnica e apresenta o modelo de formulário adotado pelo 
TCE-MS para priorização das melhorias a serem implementadas. 

Um manual contendo as informações especificadas e os mapas dos processos do Cenário Futuro será 
elaborado pela Equipe de Processos da área de Planejamento Estratégico da DGM – Diretoria de Gestão e 
Modernização e homologado por todos os envolvidos. 

O ANEXO 06 –  MODELO MODELAGEM – CENÁRIO FUTURO apresenta o modelo de documento adotado 
pelo TCE-MS para detalhar o Cenário Futuro da modelagem de processos. 

 

6.2.4.2. INSTRUÇÂO DE TRABALHO 

 

6.2.4.2.1. COMO FAZER 

A Instrução de Trabalho é o documento utilizado para descrever o funcionamento das atividades de um 
determinado processo, ou seja, todos os participantes do mesmo serão orientados através deste 
documento de como realizar suas funções e, como agir em uma determinada situação ou ocorrência de 
desvios durante o processo de trabalho de modo simples e direto. 

 

6.2.4.2.2. COMO DOCUMENTAR  

A Instrução de Trabalho consiste em um documento normativo que se destina a descrever a maneira 
correta de executar uma operação e/ou tarefa, de modo simples e direto. 

A elaboração de um manual de operação contendo o novo fluxo de trabalho e os novos procedimentos 
operacionais será fundamental para o sucesso na implantação deste cenário.  
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Este manual será elaborado pela Equipe de Processos da área de Planejamento Estratégico da DGM – 
Diretoria de Gestão e Modernização e homologado por todos os envolvidos. 

O ANEXO 07 – MODELO INSTRUÇÃO DE TRABALHO – CENÁRIO FUTURO apresenta o modelo de 
documento adotado pelo TCE-MS para conter a instrução de trabalho do Cenário Futuro da modelagem 
de processos. 

 

6.2.4.3. INDICADORES 

 

6.2.4.3.1. COMO FAZER 

Os indicadores de desempenho são medidas das atividades de uma organização (seja governo, política 
pública, programa, organização, projeto etc.), baseados em atribuição de valores aos esforços na busca 
de resultados para facilitar o controle, a comunicação e a melhoria das ações (GESPÚBLICA, 2010). 

É através dos indicadores de desempenho que é possível mensurar onde a organização se encontra e 
quanto falta para ela atingir suas metas/objetivos, assim como a identificação de problemas a serem 
corrigidos. 

Os indicadores de desempenho serão divididos nos níveis operacional e gerencial e sua construção deve 
ser baseada no Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção de Indicadores 
do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA, publicado em 2009 pela 
Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento.  

No TCE-MS, a avaliação da gestão será baseada nos critérios de eficiência e eficácia abaixo listados como 
metodologia de mensuração que busca o equilíbrio entre a complexidade e simplicidade das atividades 
públicas. 

I. EFICÁCIA 

É a quantidade e qualidade de produtos e serviços entregues ao usuário (beneficiário direto dos 
produtos e serviços da organização).  

Esta dimensão é subdivida nos seguintes níveis: 

 QUANTIDADE / VOLUME - Nível de oferta e disponibilidade de bens ou serviços gerados 
por um determinado sistema, organização, programa, política pública, rede, etc. EXEMPLOS 
- Número de jovens e adultos alfabetizados; Quantidade de habitações construídas; 
Extensão da Malha rodoviária pavimentada.  

 QUALIDADE DO PRODUTO / SERVIÇO - Representa a adequação entre as características 
dos produtos e serviços entregues e, os requisitos e necessidades dos beneficiários. 
EXEMPLOS - Qualidade percebida (Percepção/Expectativa); Durabilidade, estética; 
Confiabilidade; Tempestividade; Inovação. 

II. EFICIÊNCIA 

É a relação entre os produtos/serviços gerados (outputs) com os insumos utilizados, relacionando o 
que foi entregue e o que foi consumido de recursos, usualmente sob a forma de custos ou 
produtividade.  

Esta dimensão é subdivida nos seguintes níveis: 

 PRODUTIVIDADE - Relação entre o nível de produção (serviços e produtos) e os recursos 
utilizados, seja o capital humano, imobilizados, investimentos e o tempo. 

 TEMPO - Tempo decorrido entre o início e o fim de um determinado programa, projeto ou 
processo. EXEMPLOS - Tempo de ciclo, Frequência de entrega; Tempo de desenvolvimento 
de novos bens e serviços; Desperdício.  
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6.2.4.3.2. COMO DOCUMENTAR  

A elaboração de um manual contendo os indicadores operacionais e gerenciais para o novo fluxo de 
trabalho e será fundamental para o sucesso na implantação deste cenário.  

Este manual será elaborado pela Equipe de Processos da área de Planejamento Estratégico da DGM – 
Diretoria de Gestão e Modernização e homologado por todos os envolvidos. 

O ANEXO 08 – MODELO INDICADORES – CENÁRIO FUTURO apresenta o modelo de documento adotado 
pelo TCE-MS que irá conter os indicadores do Cenário Futuro da modelagem de processos. 

 

6.2.4.4. HOMOLOGAÇÃO DA ÁREA 

O manual contendo as informações especificadas e os mapas dos processos do Cenário Futuro, a 
Instrução de Trabalho e os Indicadores elaborados serão entregues a área, deverá ser homologado por 
todos os envolvidos e, formalmente aprovado pelo responsável pelo processo.  

A área de Planejamento Estratégico da DGM - Diretoria de Gestão e Modernização fará uma 
apresentação dos principais pontos dos documentos e acordar a dinâmica de homologação pela área. 

O ANEXO 09 –– MODELO TERMO ACEITE - CENÁRIO FUTURO apresenta o modelo do termo de aceite 
adotado pelo TCE-MS a ser entregue junto com os documentos acima relacionados. 

 

6.2.5. IMPLEMENTAÇÃO 

A implantação tem por objetivo realizar o desenho aprovado do processo de negócio na forma de 
procedimentos e fluxos de trabalho documentados, testados e operacionais prevendo também, a 
elaboração e execução de políticas e procedimentos novos ou revisados. 

O consenso e aprovação serão fundamentais para o sucesso na implantação do novo processo de 
negócio.  

A estratégia sugerida será avaliada pela área de Planejamento Estratégico da DGM - Diretoria de Gestão e 
Modernização conforme os recursos disponíveis no momento de sua implementação. 

A implementação das melhorias aprovadas será encaminhada para o Escritório de Projetos da DGM – 
Diretoria de Gestão e Modernização para planejamento das ações e acompanhamento de sua execução. 

Toda implantação das especificações realizadas para os processos modelados deverá sempre estar 
acompanhada da definição de procedimentos para gerenciar as mudanças advindas desta implantação.  

 

6.2.5.1. CAPACITAÇÃO 

A capacitação dos envolvidos no novo processo de trabalho será fundamental para o sucesso de sua 
implantação onde serão apresentados o novo processo de trabalho, os novos procedimentos que 
deverão ser adotados, apresentar as vantagens pela adoção desta nova forma de trabalho e, reforçar 
aspectos culturais. 
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6.3. CONTROLE DE PROCESSO 

A terceira etapa do ciclo PDCA será o monitoramento na operação do processo através dos pontos de 
controle especificados do processo. Nesta fase podem ser detectados erros e falhas na aplicação do 
método bem como, os desvios das metas estabelecidas. 

Com a busca da gestão por resultados na administração pública torna-se necessário a construção de 
mecanismos de monitoramento e avalição que gerem aprendizado, transparência e responsabilização. 

É de suma importância a continua medição e monitoramento dos processos de negócio, fornecendo 
informações chave para os gestores de processos ajustarem os recursos a fim de atingir os objetivos 
definidos. 

Os objetivos desta etapa serão os seguintes: 

 Constituir base mais efetiva para análise e tomada de decisões para controle interno das 
operações do TCE-MS; 

 Aprimorar o planejamento estratégico e instituir uma gestão orientada a resultados; 

 Aderência ao objetivo número 04 do Plano Estratégico 2016 a 2020 do TCE-MS relacionado a 
processos internos que busca intensificar a validação e acompanhamento de resultados e 
indicadores. 

 

Além disso, é preciso rever as metas pactuadas e primar pela melhoria contínua da qualidade do processo 
e das entregas que o mesmo gera. Dessa forma, gerenciar a rotina envolvida na execução dos processos 
possibilita aos gestores garantir a qualidade do trabalho que está sendo realizado. 

A etapa de acompanhamento e avaliação compreende o acompanhamento no andamento dos processos 
com coleta de dados para a avaliação posterior. Esta coleta deverá ocorrer na periodicidade especificada 
e, tem por finalidade mensurar a eficiência e a eficácia na execução dos mesmos, indicando correções ou 
melhorias, de forma a subsidiar a etapa de redesenho dos processos. 

Segundo o Guia BPM CBOK, é de suma importância à contínua medição e monitoramento dos processos 
de negócio, fornecendo informações chave para os gestores ajustarem os recursos a fim de atingir os 
objetivos dos processos. Dessa forma, esta etapa avalia o desempenho do processo através de métricas 
relacionadas às metas e ao valor para a organização, podendo resultar em atividades de melhoria, 
redesenho ou reengenharia. 

 

6.4. AÇÃO CORRETIVA 

A última etapa do ciclo PDCA é a realização das ações corretivas, ou seja, a correção das falhas 
encontradas no passo anterior. Realizada a investigação das causas das falhas ou desvios nos processos, 
deve-se repetir ou aplicar o ciclo PDCA para correção (através do mesmo modelo, planejar as ações, 
fazer, checar e corrigir), de forma a melhorar cada vez mais o sistema e o método de trabalho. 

Esta etapa tem por objetivo realizar o acompanhamento e avaliação na execução dos processos 
modelados. 

Há também a necessidade de verificar se as melhorias implantadas estão, de fato, promovendo os 
resultados desejados e, implementar melhorias incrementais que colaborem para o aprimoramento 
contínuo do processo e de suas atividades. Em outras palavras, há a necessidade de certificar, 
constantemente, se o processo, na sua forma de execução, está alcançando resultados satisfatórios de 
acordo com as metas pactuadas e, caso não esteja, buscar as informações e os aspectos relevantes para 
uma intervenção precisa.  

A identificação de oportunidades para se introduzir melhorias incrementais pode ser realizada por todos 
os envolvidos no processo, inclusive os usuários finais do produto ou serviço gerado pelo mesmo. Dessa 
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forma, o Gestor do Processo deve ter atenção especial à percepção, levantamento de sugestões e 
opiniões que os executores do processo possam ter sobre o mesmo, uma vez que estes, por estarem 
diretamente envolvidos na execução das atividades, podem perceber mais facilmente problemas e 
gargalos que surgem ou possam surgir. 

Da mesma forma, os usuários finais ou clientes do produto ou serviço gerado pelo processo também 
podem ter sugestões e percepções relevantes e que impactam na proposição de melhorias incrementais, 
haja vista que esses são os atores que consomem o resultado do processo e, portanto, estão aptos a 
indicar pontos passíveis de melhoria no resultado final oferecido. 

As principais atividades desenvolvidas nesta etapa para cada processo são: 

 Monitoramento constante e coleta de dados dos processos quanto à compatibilidade da 
modelagem com a forma como foi implantado; 

 Acompanhamento e avaliação dos indicadores de desempenho, quando existirem. Realizar a 
comparação com os resultados anteriores e com a meta estabelecida; 

 Análise das justificativas ou argumentos apresentados pelos envolvidos para os resultados 
aferidos;  

 Elaboração do diagnóstico da situação atual dos processos, com os pontos fracos e as 
oportunidades de melhoria de cada processo, com o objetivo de promover novas ações de 
correção e inovação; 

 Divulgação para a organização dos resultados identificados e do desempenho. 
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ANEXO 01 
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1. VISIBILIDADE DE PROCESSOS 

A visibilidade de um processo de negócio poderá ser privada, pública e de colaboração. 

 

PROCESSO PRIVADO 

Processos de negócios privados são aqueles internos de uma organização. Existem dois tipos de 
processos privados: executável e não executável. Um processo executável é um processo modelado com 
a finalidade de ser executado por um motor de BPMS. Um processo não executável é utilizado somente 
como documentação, para convergência de entendimento de seu público, sobre como o processo é ou 
deve ser. 

A FIGURA 13 ilustra este tipo de processo. 

 

FIGURA 13 – Processo privado 
FONTE – TCE-MS 
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PROCESSO PÚBLICO 

Um processo público representa as interações entre um processo de negócio privado e outro processo ou 
participante. Apenas as atividades que são usadas para comunicar com o outro participante são inclusas 
no processo. Todas as outras atividades internas do processo privado não são apresentadas.  

A FIGURA 14 ilustra este tipo de processo. 

 

FIGURA 14 – Processo público 
FONTE – TCE-MS 
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PROCESSO DE COLABORAÇÃO 

Um processo de colaboração descreve as interações entre duas ou mais entidades de negócio. A 
colaboração geralmente contém dois ou mais Pools, representando os participantes envolvidos. A troca 
de mensagens entre os participantes possui um nível maior de clareza.   

A FIGURA 15 ilustra este tipo de processo. 

 

FIGURA 15 – Processo de colaboração 
FONTE – TCE-MS 
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2. NÍVEIS DE ABSTRAÇÃO 

A notação BPMN permite também trabalhar com níveis de abstração. Isto possibilita que o profissional 
possa expressar graficamente modelos processos, mesmo com pouca informação em mãos. Conforme o 
trabalho se desenrola, pode ir acrescentando detalhes e enriquecendo o modelo.  

As FIGURAS 16 e 17 ilustram os diferentes níveis de abstração. 

 

FIGURA 16 – Exemplo de modelo com alto nível de abstração 
FONTE – BPM CBOK, 2013 

 

 

FIGURA 17 – Exemplo de modelo com baixo nível de abstração 
FONTE – TCE-MS 
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3. NÍVEIS DE MODELAGEM X BPMN 

Com a combinação dos tipos de visibilidade de processos em BPMN, somados ao nível de abstração de 
seus elementos, é possível abranger todas as perspectivas da modelagem, criando modelos em seus 
diversos níveis.  

A FIGURA 18 ilustra o relacionamento entre os níveis de modelagem, a visibilidade dos processos e, os 
conjuntos básico e completo da notação BPMN. 

 

FIGURA 18 – Níveis de Modelagem x BPMN 
FONTE – BPM CBOK, 2013 
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4. ABORDAGEM DE USO 

Uma organização tem seus objetivos estratégicos e para alcançar estes objetivos, define processos com 
objetivos táticos. Estes processos geram produtos, serviços ou resultados, é isso que se espera deles, 
portanto, estes resultados são as razões da existência destes processos. O que se deseja então ao criar 
novos processos, ou mesmo fazer as melhorias em processo existentes é que os objetivos táticos de cada 
processo estejam alinhados aos objetivos estratégicos, sobretudo nos processos primários, mas não 
somente (processo de suporte e gerenciais geram resultados que servem de apoio aos processos 
primários).  

Uma abordagem para fazer processos focarem no objetivo a que se propõem, é modelar pensando em 
seus resultados.  

O BPMN habilita as pessoas que desenham processos a expressar estes objetivos de forma gráfica, 
independentemente do nível de modelagem.  

Outra consideração importante nesta abordagem é que, modelando processos para criar produtos ou 
resultados específicos, tende-se a criar processo ou subprocessos modulares, coesos, reaproveitáveis e 
com menor necessidade de manutenção futura. 

Neste tópico, serão apresentadas dicas de uso da notação BPMN nos diversos níveis de modelagem. 

 

MODELO CORPORATIVO 

Neste nível, utilizamos processos públicos com alto nível de abstração, ou seja, sem nenhum 
detalhamento sobre os mesmos.  

Utilizamos um quadrante de processo chamado Pool para representar o processo e o(s) participante(s) 
externo(s) à organização. Expresse os produtos gerados com fluxos de mensagem (Message Flow). 

A FIGURA 19 ilustra um modelo corporativo. 

 

FIGURA 19 – Exemplo de Modelo Corporativo 
FONTE – BPM CBOK, 2013 
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Neste nível de modelagem não sabemos o que cada processo faz para gerar seus resultados, porém é 
possível visualizar quais são estes resultados através de fluxo de mensagem conectado ao mesmo 
processo que o gerou.  

Este recurso é permitido já que não temos detalhes sobre o processo, mas como neste caso a 
apresentação deste produto é relevante para a representação deste processo, utilizamos o recurso. 

 

MODELO DE NEGÓCIO 

Neste nível de modelagem continuamos com a utilização de processos públicos, mas já com um 
detalhamento de alto nível do processo que estamos modelando. 

A FIGURA 20 ilustra um modelo de negócio. 

 

Figura 20 – Exemplo de Modelo de Negócio 
FONTE – BPM CBOK, 2013 

 

Poderíamos utilizar processo de colaboração, se quiséssemos representar maiores detalhes do cliente e 
do fornecedor, neste caso deveríamos ligar fluxos de mensagens (Message Flows) às atividades dos 
processos e não na borda dos mesmos. Mas nosso interesse aqui é modelar somente o processo de 
concentração.  

Note que neste nível já podemos saber “o que” o processo de concentração faz para se gerar os 
resultados, mas não “o como” as atividades são executadas. Note também que, como agora temos mais 
detalhes sobre o processo, podemos representar melhor o produto, para isto utilizamos Objetos de Fluxo 
(Data Object). 

 

MODELO OPERACIONAL 

No nível de modelo operacional podemos utilizar processo privado não executável, porém já com 
algumas extensões de elementos como Fluxo Condicional (Conditional Flow), Fluxo Padrão (Default Flow) 
e Tarefa de Sub Processo (Sub-Process Task).  
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A FIGURA 21 ilustra um modelo operacional. 

 

FIGURA 21 – Exemplo de Modelo Operacional 
FONTE – Desconhecida 

 

Neste exemplo de processo privado representamos os participantes do processo através das Raias 
(Lanes). Por se tratar de processo privado não representamos mais Pools do cliente e do fornecedor, 
consequentemente os fluxos de mensagens somem. As atividades passam a ser representadas como 
Tarefa de Sub Processo, representando que há mais atividades ali dentro.   

 

MODELO DE FLUXO DE TRABALHO 

Neste nível continuamos a utilizar processo privado não executável, porém abusando um pouco mais das 
extensões de elementos do BPMN. Aqui acrescentamos detalhes ao modelo de forma a enriquecer 
graficamente o diagrama. 
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A FIGURA 22 ilustra um modelo de fluxo de trabalho. 

 

FIGURA 22 – Exemplo de Modelo de Fluxo de Trabalho 
FONTE – Desconhecida 

 

Ícones e marcas foram adicionados às atividades diminuindo o nível de abstração, ou seja, agora é 
possível saber não somente “o que” é feito, mas também “o como” é feito: 

Os softwares de modelagem de processo permitem adicionar textos em cada elemento do diagrama que, 
apesar de não aparecerem de forma gráfica no diagrama de fluxo, é adicionado na hora de gerar sua 
documentação, permitindo enriquecer ainda mais o modelo. 

 

MODELO DE SISTEMAS 

Já no modelo de sistemas necessariamente temos que utilizar processo privado executável com extensão 
dos elementos BPMN.  
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A FIGURA 23 ilustra um modelo de fluxo de trabalho. 

 

FIGURA 23 – Exemplo de Modelo de Sistemas 
FONTE – Desconhecida 

 

Utiliza-se deste nível de modelagem quando se deseja implantar o processo em um motor de BPMS – 
Business Process Management System. Para tanto o motor necessita de um nível de detalhe no modelo 
de forma que seja possível interpretá-lo para a execução.  

A esta altura a equipe de tecnologia da informação estará envolvida na elaboração do modelo, criando 
protótipos de tela e associando-os às tarefas de usuário.  
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5. ELEMENTOS 

Conjunto de elementos comuns e simplificados da notação BPMN (Business Process Modeling Notation). 
Estes elementos permitem modelar a maior parte dos processos de negócio das organizações. 

 

5.1. EVENTOS 
É algo que acontece durante um processo do negócio. Estes eventos afetam o fluxo do processo e têm 
geralmente uma causa (trigger) ou um impacto (result).  
Existem três tipos de eventos (baseados sobre quando afetam o fluxo): 

 Início (Start) 

 Intermediário (Intermediate) 

 Fim (End). 
 

IDENTIFICAÇÃO NOTAÇÃO DESCRIÇÃO 

Início 

 

Representa o início do processo. 

Fim 

 

Representa o término do processo. 

Link 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representa a conexão de processos.  

Pode ser de início (throw)       
 

ou de término (catch) . 

Timer 

 
 
 
 

Representa o tempo de espera até a próxima atividade. Este 
tempo pode ser relativo (por ex. próxima terça-feira, próximo 
mês) como pode ser absoluto (por ex. 01/01/2013). 
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A FIGURA 24 apresenta a comparação entre o elemento básico de eventos em comparação ao conjunto 
completo. 

 

FIGURA 24 – Eventos (Básico x Completo) 
FONTE – BPM CBOK, 2013 

 
  



51 

 

 

 

5.2. ATIVIDADES 
É um termo genérico para um trabalho executado. Os tipos de atividades são: Tarefa e Subprocesso.  
O Subprocesso é distinguido por uma pequena cruz no centro inferior da Figura.  
Principais Atributos:  

 Tipo de atividade (Subprocesso ou tarefa) 

 Status (Ativo, Inativo, Cancelado, Pronto, Completado e etc.)  

 Performer (executante) define o recurso que irá executar ou quem serão responsáveis pela a atividade. A 
entrada do Performer poderia ser na forma de um indivíduo, um grupo, um papel funcional, uma posição ou 
uma empresa. 

 

IDENTIFICAÇÃO NOTAÇÃO DESCRIÇÃO 

Tarefa 

 
 

A tarefa é a unidade atômica de um processo, é o objeto que não 
pode ser subdividido em mais objetos. A tarefa geralmente é 
executada por uma pessoa ou por um sistema. 
Tipos de tarefas 

 Usuário - Processo aguarda usuário executar tarefa dentro de 
um sistema 

 Manual - Realizada por um usuário fora de qualquer sistema 

 Script – Um script de comando é executado 

 Serviço - Representa a execução de um serviço automatizado 

 Recebimento - Esta tarefa aguarda de maneira automática e 
controlada o recebimento de uma mensagem vinda de um 
aplicativo externo 

 Envio - Esta tarefa envia uma mensagem a aplicativo externo. 
Uma vez enviada a mensagem, a tarefa finaliza 

 

Subprocesso 

 

 
 

É conhecido como uma atividade composta por uma série de 
outras atividades, formando um novo fluxo. Considera-se como 
uma atividade única, um bloco único, semelhante a uma tarefa. 
 

 
  



52 

 

 

A FIGURA 25 apresenta a comparação entre o elemento básico de atividades em comparação ao 
conjunto completo. 

 

FIGURA 25 – Atividades (Básico x Completo) 
FONTE – Desconhecida 

 

Sugere-se a adoção das práticas abaixo relacionadas quando da representação deste tipo de elemento: 
I. Nome deve ser simples com o emprego da ação a ser realizada (verbo no infinitivo) e o produto 

gerado;  
II. Descrição deve ser objetiva e clara e com detalhes suficientes para que uma pessoa leiga possa 

entender a tarefa; 
III. Evite o emprego de siglas e referências conhecidas apenas pelos envolvidos no processo; 
IV. Evite o emprego de tarefas para representar atividades de encaminhamento / direcionamento 

que acabam poluindo o modelo. 
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5.3. GATEWAYS 
São usados para controlar a divergência (decisão) e/ou a convergência (junção) da sequência de um fluxo.  
 

Identificação Notação Descrição 

Decisão 
Exclusiva (XOR) 

 

 
 

Como elemento divergente, este Gateway dá origem a duas ou 
mais conexões, cada uma com uma condição associada. Durante 
o percurso do processo, as condições das conexões serão 
avaliadas em uma determinada ordem; ao achar uma conexão 
com condição verdadeira, as demais condições são ignoradas e o 
processo segue o fluxo normal, ou seja, somente uma condição 
pode ser verdadeira. 

Decisão Paralela 

 

 
 

Estes elementos são utilizados para criar fluxos paralelos ou 
sincronizar totalmente fluxos que estão em paralelo. 

 

A FIGURA 26 apresenta a comparação entre o elemento básico de gateways em comparação ao conjunto 
completo. 

 

FIGURA 26 – Gateways (Básico x Completo) 
FONTE – BPM CBOK, 2013 
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5.4. CONEXÔES 
A conexão dos objetos de fluxos com outra informação é realizada por meio de três objetos: 

 Sequência (Sequence Flow) 

 Mensagem (Message Flow) 

 Associação (Association) 
 

IDENTIFICAÇÃO NOTAÇÃO DESCRIÇÃO 

Sequencia 

 

 
 

É utilizada para determinar a ordem em que as atividades do 
fluxo serão executadas. É a ferramenta mais comum e utilizada 
nos processos. 
 

Sequência 
(Condicional) 

 

 
 

Existe uma condição lógica intrinsecamente relacionada à 
conexão. 

Sequência 
(Default) 

 

 
 

Trata-se de uma conexão padrão cuja condição será sempre 
verdadeira. 
 

Mensagem 

 

 
 

São utilizadas para mostrar a troca de informações (envio e 
recebimento) entre diferentes entidades de processos, ou seja, 
diferentes pools. Representa a comunicação que ocorre em 
processos de organizações diferentes. 
 

Associação 
 

 
 

Utilizada para conectar artefatos a objetos do fluxo e atividades a 
outras atividades de compensação. 
 

 

A FIGURA 27 apresenta a comparação entre o elemento básico de conexões em comparação ao conjunto 
completo. 

 

FIGURA 27 – Conexões (Básico x Completo) 
FONTE – BPM CBOK, 2013 
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5.5. ARTEFATOS 
Os artefatos são usados para fornecer informações adicionais sobre o processo. Existem três padronizados, mas os 
fabricantes de software de modelagem estão livres para adicionar outros artefatos. O conjunto corrente de 
artefatos inclui: 

 Objeto de Dados (Data Object) 

 Grupos (Group) 

 Anotação (Annotation) 
 

IDENTIFICAÇÃO NOTAÇÃO DESCRIÇÃO 

Dados 

 

 
 

Podem representar um documento (eletrônico ou não), uma 
informação ou outro objeto qualquer que são utilizados ou 
modificados ao longo do processo. 

Anotações 

 

 
 

Textos e informações genéricas sobre o processo ou um elemento 
do processo. 

Grupo 

 

 
 

Indica um grupo de atividade de mesma categoria. Categorias são 
utilizadas para documentação ou para efeito de análise. Grupo é 
uma das formas de onde categorias são visualizadas em um 
diagrama. 
 

 

Sugere-se a adoção das práticas abaixo relacionadas quando da representação deste tipo de elemento: 
I. Nome deve ser simples com o emprego de sua identificação mais conhecida; 

II. Descrição deve ser objetiva e clara e com detalhes suficientes para que uma pessoa leiga possa 
entender o artefato; 

III. Evite o emprego de siglas e referências conhecidas apenas pelos envolvidos no processo; 
IV. Procure representar os artefatos necessários e gerados em cada atividade como forma de facilitar 

sua visualização no processo. 
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5.6. SWINLANES 
Existem duas maneiras de agrupar os elementos de modelagem básica por meio dos Swimlanes: 

 Pool (Piscina) 

 Lane (Raia) 
 

Identificação Notação Descrição 

Pool 

 

 
 

Representa um participante em um processo. Um participante 
pode ser uma entidade de negócio ou um papel. 
 

Lane 

 

 
 

Subdivisão dentro de um Pool. Usado para organizar e 
categorizar as atividades. Uma Lane representa uma função de 
negócio ou um papel de negócio. 
 

 

Sugere-se a adoção das práticas abaixo relacionadas quando da representação deste tipo de elemento: 
I. Utilização de Pool’s (Piscinas) apenas para representar as unidades e não sistemas. A 

representação destes sistemas será através de artefatos. 
II. Utilizar o nome do processo para identificação da piscina; 

III. Utilização do nome do perfil profissional na identificação das Lane’s (Raias) de um Pool (Piscina). 
Isto permitirá avaliar a capacitação no desempenho da atividade; 

IV. Indicar o nome da área entre chaves ao lado do nome para diferenciar mesmos perfis que 
desempenham atividades em unidades diferentes; 
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1.1. ORIENTAÇÕES 

Seguem as orientações para elaboração do documento contendo o Cenário Atual da modelagem dos 
processos de trabalho. 

 

1.1.1. IDENTIFICAÇÃO 

O controle da numeração de identificação de documentos está a cargo da área de Planejamento 
Estratégico da DGM - Diretoria de Gestão e Modernização. 

Antes de iniciar a elaboração, deve-se solicitar à área o fornecimento da numeração / versão a ser 
utilizada. 

 

1.1.2. INFORMAÇÕES 

Segue uma breve descrição das informações específicas que deverão ser inseridas no modelo deste 
documento. 

 

INFORMAÇÃO  DESCRIÇÃO 

<NOME UNIDADE>  Nome da unidade a qual este material se refere. 

<IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO> 
Identificação do documento utilizado como referência. 
Cada documento deverá ser identificado em uma linha desta tabela. 

<ORGANOGRAMA UNIDADE> 
Apresentar o organograma da unidade contemplado a identificação de 
cada área e seu relacionamento. 

<NOME AREA> 
Nome da área a qual o recurso encontra-se lotado. Esta área deverá 
constar do organograma apresentado. 

<NOME PERFIL> 
Nome do perfil do recurso. Este perfil deverá ser o mesmo referenciado 
nos processos modelados. 

<CARGO> Nome do cargo do recurso. 

<QTDE> 
Quantidade de recursos alocados com este cargo para este perfil em 
uma mesma área. 

<TOTAL> Total de recursos alocados na unidade. 

<ATRIBUIÇÕES UNIDADE> Apresentar as atribuições da unidade descritas na resolução. 

<NOME MODELO> 
Nome do processo modelado para este cenário. 
Este nome deve ser conciso e representar o objetivo do processo. 

<QTDE> (MANUAL) 
Quantidade de atividades do tipo Manual identificadas no processo 
modelado. 

<TOTAL> (MANUAL) Total de atividades do tipo Manual existente nos processos modelados. 

<QTDE> (USUÁRIO) 
Quantidade de atividades do tipo Usuário identificadas no processo 
modelado. 

<TOTAL> (USUÁRIO) 
Total de atividades do tipo Usuário existentes nos processos 
modelados. 
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INFORMAÇÃO  DESCRIÇÃO 

<QTDE> (AUTOMÁTCA) 
Quantidade de atividades do tipo Automática identificadas no processo 
modelado. 

<TOTAL> (AUTOMÁTICA) 
Total de atividades do tipo Automática existentes nos processos 
modelados. 

<TOTAL> 
Total de atividades dos tipos Manual, Usuário e Automática existentes 
nos processos modelados. 

<DIAGRAMA RELACIONAMENTO> 
Apresentar o diagrama de relacionamento entre os processos 
modelados para facilitar a compreensão do leitor deste material. 

<MACROPROCESSO> 
Apresentar o processo em uma visão macro aderente a legenda 
estabelecida dos elementos de um processo. 

<MAPA PROCESSO> 
Apresentar o processo detalhado aderente a legenda estabelecida dos 
elementos de um processo. 

<NOME PROCESSO> Nome do processo a ser detalhado. 

<DESCRIÇÃO PROCESSO> 

Descrição do processo a ser detalhado. 
Esta descrição deverá permitir ao leitor compreender a finalidade do 
processo a ser detalhado e, os produtos gerados quando de sua 
execução. 
Evite o emprego de siglas e referências conhecidas apenas pelos 
envolvidos no processo. 

<PERIODICIDADE PROCESSO> 
Especifique a frequência com que o processo é realizado (diariamente, 
semanalmente, mensalmente, não há frequência estabelecida). 

<PRAZO PROCESSO> Prazo esperado de execução do processo a ser detalhado. 

<NORMAS PROCESSO> Relacionar as possíveis normas que regem o processo a ser detalhado. 

<NOME PERFIL> Nome do perfil que realiza as atividades a serem detalhadas. 

<NOME ATIVIDADE> 
Nome da atividade apresentada no processo a ser detalhado. 
Este nome deve ser conciso e representar o objetivo da atividade. 
Todas as atividades do modelo deverão ser detalhadas neste material. 

<DESCRIÇÃO ATIVIDADE> 

Descrição da atividade a ser detalhada. 
Esta descrição deverá permitir ao leitor compreender a finalidade da 
atividade a ser detalhada e, os produtos gerados quando de sua 
execução. 

<PROCEDIMENTOS ATIVIDADE> 
Descrever os procedimentos adotados para realização da atividade a ser 
detalhada. 

<PRAZO ATIVIDADE> Prazo esperado de execução da atividade a ser detalhada. 

<TIPO ATIVIDADE> 
Identificação do tipo de atividade. 
As atividades poderão ser do tipo Manual, Usuário e Automática. 

<NOME ARTEFATO>  

Nome do artefato da tarefa a ser detalhada. 
Deverão ser identificados tanto os artefatos de insumo da atividade 
como os artefatos gerados pela execução da atividade. 
Este nome deve ser conciso e representar o objetivo do artefato. 
Cada artefato deverá ser identificado em uma linha deste 
detalhamento. 

<DESCRIÇÃO ARTEFATO> 
Descrição do artefato utilizado na atividade com detalhes suficientes 
para compreensão de suas características. 
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1.2. MODELO 

A seguir o modelo do documento do Cenário Atual utilizado no TCE-MS. 

 
 



 Identificação Versão  Data Página 

MOD / DGM / 
XXX.20XX 

XX.XX XX/XX/20XX XX /XX 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 

MODELAGEM DE PROCESSO – CENÁRIO ATUAL 

Nº DO DOCUMENTO/ VERSÃO 

MOD / DGM / XXX.20XX / XX.XX 

 
 

UNIDADE 

<NOME UNIDADE> 

 
 

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO OBJETIVO 

Modelagem de Processo é o documento utilizado 
para descrever como os processos de trabalho são 
realizados (Cenário Atual) ou deverão ser 
realizados (Cenário Futuro) contemplando todas as 
suas atividades, os perfis dos participantes que 
realizam estas atividades, os insumos necessários, 
os produtos gerados e, as regras utilizadas. 

Este material tem por objetivo descrever o Cenário 
Atual dos processos de trabalho da <NOME 
UNIDADE>. 

PREMISSAS 
As premissas que direcionaram a elaboração desta 
modelagem foram: 
 Fluxos de trabalho modelados do Cenário 

Atual da Unidade. 
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1. OBJETIVO 

 
Este material tem por objetivo apresentar a modelagem do Cenário Atual (AS IS) dos processos de 
trabalho da <NOME UNIDADE>, no âmbito do Programa de Racionalização e Modernização dos Processos 
de Trabalho do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. 
 
 

2. REFERÊNCIAS 

 
A elaboração deste material se baseou nas informações constantes nos documentos abaixo relacionados. 

 

DOCUMENTOS 

1.  
Instrução Normativa n°. 35/2011 
14 de dezembro de 2011 
 

2.  
Resolução n°. 14/2015 (Estrutura Organizacional) 
24 de junho de 2015 
 

3.  
Lei Complementar n°. 160/2012 (Lei Orgânica do TCE-MS) 
02 de janeiro de 2012 
 

4.  
Resolução Normativa n°. 76/2013 (Regimento Interno) 
11 de dezembro de 2013 
 

5.  
Resolução n°27/2015 (Identidade Estratégica)  
11 de dezembro de 2015 
 

6.  
<IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO> 
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3. UNIDADE 

 

3.1. ORGANOGRAMA FUNCIONAL 
 
A FIGURA 01 abaixo apresenta o organograma funcional da unidade.  
 

 
<ORGANOGRAMA UNIDADE> 

 

FIGURA 01 – Organograma funcional da unidade 

 
 

3.2. RECURSOS HUMANOS 
 
O quadro abaixo apresenta os recursos humanos alocados e/ou previstos para a unidade. 
 

RECURSOS 

LOTAÇÃO PERIL CARGO QUANTIDADE 

<NOME AREA> <NOME PERFIL> <CARGO> <QTDE> 

<NOME AREA> <NOME PERFIL> <CARGO> <QTDE> 

TOTAL <TOTAL> 
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MOD / DGM / 
XXX.20XX 

XX.XX XX/XX/20XX XX /XX 

 

 

 

 

3.3. ATRIBUIÇÕES 

 
<ATRIBUIÇÕES UNIDADE> 

 
 

4. PROCESSOS 

 

4.1. LEGENDA 
 
O ANEXO I – Legenda de Processos descreve os elementos dos mapas utilizados para representar os 
processos de trabalho. 

 
 

4.2. MAPAS 

 
O ANEXO II – Diagrama de relacionamento entre processos ilustra o relacionamento entre os mapas dos 
processos de trabalho modelados. 
 
O ANEXO III.01 - Macroprocesso apresenta o mapa do macroprocesso. 
 
Os ANEXOS IV.01 – Mapa do Processo a 99.01 – Mapa do Processo apresentam os mapas dos processos 
modelados enquanto que os ANEXOS IV.02 – Descrição do Processo a 99.02 - Descrição do Processo 
apresentam os detalhes das atividades, ações e artefatos destes mapas. 
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5. TIPOS DE ATIVIDADES 

 
A tabela abaixo apresenta a quantificação dos diferentes tipos de atividades desempenhadas pela 
unidade neste cenário: 
 

PROCESSO 
ATIVIDADE 

TOTAL 
MANUAL USUÁRIO AUTOMÁTICA 

<NOME MODELO> <QTDE> <QTDE> <QTDE> <TOTAL> 

<NOME MODELO> <QTDE> <QTDE> <QTDE> <TOTAL> 

TOTAL <TOTAL> <TOTAL> <TOTAL> <TOTAL> 
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ANEXO I 
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1. LEGENDA DE PROCESSOS 

 
1.1. QUADRO 

 

ELEMENTO DESCRIÇÃO 

 

Representa uma atividade e/ou tarefa realizada pelo 
profissional onde ocorre alguma interação em um 
sistema e/ou ferramenta. Esta atividade será identificada 
pelo tipo – USUÁRIO. 

 

Representa uma atividade e/ou tarefa realizada pelo 
profissional de forma manual. Esta atividade será 
identificada pelo tipo – MANUAL. 

 

Representa uma atividade e/ou tarefa realizada de forma 
automática em um sistema e/ou ferramenta. Esta 
atividade será identificada pelo tipo – AUTOMÁTICA. 

 

Representa um subprocesso que foi modelado neste 
material. 

 

Representa um subprocesso que não será modelado 
neste material. 

 

Representa um evento de início do processo. 
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ELEMENTO DESCRIÇÃO 

 

Representa um evento de término do processo. 

 

Representa um evento de ligação entre processos 
modelados neste material. Indica que a partir deste 
ponto o processo continua em outro mapa. 

 

Representa um evento de ligação entre processos 
modelados neste material. Indica que outro mapa irá 
continuar a partir deste ponto. 

 

Representa um evento onde a continuidade do processo 
deve aguardar a recepção de algum tipo de mensagem. 

 

Representa um evento onde a continuidade do processo 
deve aguardar um determinado prazo para sua 
continuidade. 

 

 
 

Representa os possíveis caminhos de desvio do fluxo do 
processo.  

 

 
 

Representa a junção de diferentes caminhos do fluxo do 
processo. 
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ELEMENTO DESCRIÇÃO 

 

 

Representa os caminhos paralelos do fluxo do processo. 

 

Representa as regras que orientaram os possíveis desvios 
do fluxo do processo. 

 

Representa as condições para desvio do fluxo do 
processo. 

 

Representa um artefato de uma atividade e/ou tarefa. 
Pode ser um insumo (entrada) ou um produto (saída) e, 
pode representar um documento em formato digital. 

 

Representa um artefato de uma atividade e/ou tarefa. 
Pode ser um insumo (entrada) ou um produto (saída) e, 
pode representar um documento em formato papel. 

 

Representa um artefato de uma atividade e/ou tarefa. 
Pode ser um insumo (entrada) ou um produto (saída) e, 
pode representar um sistema digital. 

 

Representa uma anotação para destacar algo relevante 
no processo. Será empregado para indicar a situação do 
processo no sistema. 
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ELEMENTO DESCRIÇÃO 

 

Representa as possíveis situações do processo. 

 

Pode indicar qual parte do mapa o processo continua 
como pode indicar qual parte do mapa o processo teve 
origem. 

 
 

1.2. CONSIDERAÇÕES 

 
Os elementos assinalados na cor vermelha, com exceção dos eventos de término, indicarão a necessidade 
de adequações nos sistemas e/ou ferramenta. 
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ANEXO II 
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1. DIAGRAMA DE RELACIONAMENTO ENTRE PROCESSOS 

<DIAGRAMA RELACIONAMENTO> 
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ANEXO III 
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1. MACROPROCESSO 

 

1.1. MACROPROCESSO  

<MACROPROCESSO> 
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2. DETALHAMENTO DO PROCESSO 

 

NOME  
MACROPROCESSO 
 

DESCRIÇÃO 
<DESCRIÇÃO PROCESSO> 
 

PERIODICIDADE 
<PERIODICIDADE PROCESSO> 
 

PRAZO 
<PRAZO PROCESSO> 
 

NORMAS 
<NORMAS PROCESSO> 
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ANEXO IV 
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1. MAPA DO PROCESSO 

 

1.1. <NOME PROCESSO> 

<MAPA PROCESSO> 
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2. DETALHAMENTO DO PROCESSO 

 

NOME  
<NOME PROCESSO> 
 

DESCRIÇÃO 
<DESCRIÇÃO PROCESSO> 
 

PERIODICIDADE 
<PERIODICIDADE PROCESSO> 
 

PRAZO 
<PRAZO PROCESSO> 
 

NORMAS 
<NORMAS PROCESSO> 
 

 
 
3. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 
3.1. <NOME PERFIL> 

 

3.1.1. <NOME ATIVIDADE> 

PERFIL 
<NOME PERFIL> 
 

DESCRIÇÃO 
<DESCRIÇÃO ATIVIDADE> 
 

PROCEDIMENTOS 

<PROCEDIMENTOS ATIVIDADE> 

PRAZO 
<PRAZO ATIVIDADE> 
 

TIPO 
<TIPO ATIVIDADE> 
 

INSUMOS 
(Entrada) 
 

NOME DESCRIÇÃO 

<NOME 
ARTEFATO> 

<DESCRIÇÂO ARTEFATO> 
 

Processo Processo Físico 

PRODUTOS 
(Saída) 

NOME DESCRIÇÃO 

<NOME 
ARTEFATO> 

<DESCRIÇÂO ARTEFATO> 
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ANEXO 03 
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1.1. ORIENTAÇÕES 

Segue abaixo as orientações para elaboração do Termo de Aceite do Cenário Atual da modelagem dos 
processos de trabalho. 

 

1.1.1. IDENTIFICAÇÃO 

O controle da numeração de identificação de documentos está a cargo da área de Planejamento 
Estratégico da DGM - Diretoria de Gestão e Modernização. 

Antes de iniciar a elaboração, deve-se solicitar à área o fornecimento da numeração / versão a ser 
utilizada. 

 

1.2. MODELO 

A seguir o modelo do documento Termo de Aceite do Cenário Atual da modelagem dos processos de 
trabalho. 

 
 



 
 

 

 

 
 
 

 
PRODUTO 

DESCRIÇÃO IDENTIFICAÇÃO VERSÃO 

Modelagem do Cenário Atual (AS IS) de Processos de Trabalho 
MOD / DGM / 

XXX.20XX 
XX.XX 

 
 

UNIDADE 

<NOME UNIDADE> 
 
 

DESCRIÇÃO 

Modelagem do Cenário Atual (AS IS) dos Processos de Trabalho da Unidade no âmbito do Programa de 
Racionalização e Modernização dos Processos de Trabalho do TCE-MS, contemplando as informações 
abaixo relacionadas e identificadas durante as atividades de mapeamento: 

 
1. Caracterização da unidade onde é apresentado seu organograma funcional, os recursos humanos 

alocados por área e função e, suas atribuições; 
2. Diagrama ilustrando o relacionamento entre os mapas dos processos de trabalho modelados; 
3. Mapas dos processos modelados em notação BPMN (Business Process Modeling Notation); 
4. Detalhamento dos processos modelados contendo sua descrição, periodicidade e relação de 

normas vigentes; 
5. Detalhamento de cada atividade dos processos modelados contendo sua descrição, os 

procedimentos realizados, o prazo envolvido, o perfil responsável pela sua execução, os insumos 
necessários e os produtos gerados; 

6. Tabela apresentando a quantificação dos diferentes tipos de atividades desempenhadas pela 
unidade. 

 
  



 
 

 

 

 

CLASSIFICAÇÃO 

O produto acima relacionado foi entregue e aceite conforme descrito neste termo: 
 

Produto Conforme 
 
Produto Conforme com Restrições 
 
Produto Não Conforme 

 
 

CONSIDERAÇÕES 

 

 
 

DECLARAÇÃO 

O produto acima listado foi entregue e aceito, conforme descrito neste termo. 

 
UNIDADE  

<NOME UNIDADE> 
 

NOME  
  

CARGO  

  

DATA  
  

  

  

 
ASSINATURA  
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1. MODELO ANÁLISE SWOT 

 

PROCESSO 

NOME  

NOME DO PROCESSO 
Especifique o nome do processo.  
Este nome deve ser conciso e representar o objetivo do processo. 
 

VISÃO 
INTERNA 

PONTOS FORTES 
Relacione os pontos fortes identificados no 
processo. 

PONTOS FRACOS 
Relacione os pontos fracos identificados no processo. 

  

VISÂO 
EXTERNA 

OPORTUNIDADES 
Relacione as oportunidades identificadas na 
execução adequada ou ótima deste processo. 

AMEAÇAS 
Relacione as ameaças identificadas pela execução não 
adequada ou insatisfatória deste processo. 

  

 
 
 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 05 
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1. TÉCNICA GUT 

Esta técnica utiliza os parâmetros Gravidade, Urgência e Tendência para estabelecer prioridades na 
eliminação de problemas, especialmente se forem vários e relacionados entre si. Foi desenvolvida com o 
objetivo de orientar decisões que envolvam muitas questões e que acabam gerando grande confusão.  

Nesse caso, é preciso separar cada problema que tenha causa própria e, então, definir a prioridade na 
solução dos problemas detectados. Isto se faz com o emprego de três questões: 

I. Primeira Questão 

Qual a gravidade do desvio? 

Indagação que exige outras explicações. Que efeitos surgirão em longo prazo, caso o problema não 
seja corrigido? Qual o impacto do problema sobre coisas, pessoas e resultados? 

II. Segunda Questão 

Qual a urgência de se eliminar o problema? 

A resposta está relacionada com o tempo disponível para resolvê-lo. 

III. Terceira Questão 

Qual a tendência do desvio e seu potencial de crescimento?  

Será que o problema se tornará progressivamente maior? Será que tenderá a diminuir e 
desaparecer por si só? 

 

GRAVIDADE 

Considera-se de gravidade todo o processo ou atividade que afeta profundamente o objetivo ou o 
resultado da organização ou unidade organizacional. Para tanto, são analisadas as seguintes afirmações, 
com a correspondente escala de pontos: 

 

AFIRMAÇÃO ESCALA 

O impacto é extremamente grave 5 

O impacto é muito grave 4 

O impacto é grave 3 

O impacto é relativamente grave 2 

O impacto é pouco ou de nenhuma gravidade 1 

 

URGÊNCIA 

Considera-se de urgência o resultado da pressão do tempo que o processo ou atividade sofre. Sua 
avaliação decorre do tempo que se dispõe para atuar ou para resolver a situação provocada pelo fato 
considerado. Para tanto, são analisadas as seguintes afirmações, com a correspondente escala de pontos: 

 

AFIRMAÇÃO ESCALA 

A ação precisa ser tomada imediatamente 5 

A ação deve ser urgente 4 

A ação deve ser tomada o mais rápido possível 3 
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AFIRMAÇÃO ESCALA 

A ação é pouco urgente 2 

A ação pode demorar um pouco a ser tomada 1 

 

TENDÊNCIA 

Considera-se tendência o padrão de evolução da situação, e sua avaliação está relacionada ao estado que 
a situação apresentará, caso o gestor responsável não aloque esforços e recursos adicionais, visando 
melhorar os processos. Para tanto, deve-se analisar as seguintes afirmações, com sua correspondente 
escala de pontos: 

 

AFIRMAÇÃO ESCALA 

Se mantiver a mesma forma e intensidade de atuação, a situação irá 
piorar imediatamente 

5 

Se mantiver a mesma forma e intensidade de atuação, a situação irá 
piorar em curto prazo 

4 

Se mantiver a mesma forma e intensidade de atuação, a situação irá 
piorar 

3 

Se mantiver a mesma forma e intensidade de atuação, a situação irá 
piorar em longo prazo 

2 

Se mantiver a mesma forma e intensidade de atuação, a situação não irá 
mudar 

1 

 

 

MATRIZ PRIORIZAÇÂO 

A priorização dos processos será obtida a partir do produto de cada uma das escalas atribuídas – Escala 
Gravidade x Escala Urgência x Escala Tendência. 
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2. MODELO PRIORIZAÇÃO GUT 

 

PROCESSO 

NOME  

NOME DO PROCESSO 
Especifique o nome do processo.  
Este nome deve ser conciso e representar o objetivo do processo. 
 

MELHORIAS 
Indique a melhoria para o processo 

GRAVIDADE (G) 
Indique a escala de 
Gravidade para a 
melhoria 

URGÊNCIA (U) 
Indique a escala 
de Urgência para 
a melhoria 

TENDÊNCIA (T) 
Indique a escala de 
Tendência para a 
melhoria  

PRODUTO G x U x T 
Relacione o produto 
entre as escalas 
Gravidade, Urgência e 
Tendência 
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ANEXO 06 
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1.1. ORIENTAÇÕES 

Seguem as orientações para elaboração do material contendo o Cenário Futuro da modelagem dos 
processos de trabalho. 

 

1.1.1. IDENTIFICAÇÃO 

O controle da numeração de identificação de documentos está a cargo da área de Planejamento 
Estratégico da DGM - Diretoria de Gestão e Modernização. 

Antes de iniciar a elaboração, deve-se solicitar à área o fornecimento da numeração / versão a ser 
utilizada. 

 

1.1.2. INFORMAÇÕES 

Segue uma breve descrição das informações específicas que deverão ser inseridas no modelo deste 
documento. 

 

INFORMAÇÃO  DESCRIÇÃO 

<NOME UNIDADE>  Nome da unidade a qual este material se refere. 

<IDENTIFICAÇÂO DOCUMENTO> 
Identificação do documento utilizado como referência. 
Cada documento deverá ser identificado em uma linha desta tabela. 

<ORGANOGRAMA UNIDADE> 
Apresentar o organograma da unidade contemplado a identificação de 
cada área e seu relacionamento. 

<NOME AREA> 
Nome da área a qual o recurso encontra-se lotado. Esta área deverá 
constar do organograma apresentado. 

<NOME PERFIL> 
Nome do perfil do recurso. Este perfil deverá ser o mesmo referenciado 
nos processos modelados. 

<CARGO> Nome do cargo do recurso. 

<QTDE> 
Quantidade de recursos alocados com este cargo para este perfil em 
uma mesma área. 

<TOTAL> Total de recursos alocados na unidade. 

<ATRIBUIÇÕES UNIDADE> Apresentar as atribuições da unidade descritas na resolução. 

<NORMATIVAS> 
Descrição das normativas que deverão ser criadas, alteradas ou 
excluídas para atender ao cenário futuro especificado. 

<RECURSOS HUMANOS> 
Descrição da quantidade e capacitação de recursos humanos 
necessários para atender ao cenário futuro especificado. 

<INFRAESTRUTURA> 
Descrição da quantidade e características da infraestrutura necessária 
para atender ao cenário futuro especificado. 

<BENEFÍCIOS> 
Relação dos benefícios esperados pela implementação do cenário 
futuro especificado. 

<PONTO TRATADO> 
Descrição do ponto tratado neste Cenário Futuro com a indicação de 
qual destes principais benefícios este ponto irá contribuir. 
Cada ponto tratado deverá ser identificado em uma linha desta tabela. 
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INFORMAÇÃO  DESCRIÇÃO 

<QTDE> (MANUAL – CENÁRIO ATUAL) 
Quantidade de atividades do tipo Manual identificadas nos processos 
modelados do Cenário Atual. 

<QTDE> (MANUAL – CENÁRIO 
FUTURO) 

Quantidade de atividades do tipo Manual identificadas nos processos 
modelados do Cenário Futuro. 

<QTDE> (USUÁRIO – CENÁRIO 
ATUAL) 

Quantidade de atividades do tipo Usuário identificadas nos processos 
modelados do Cenário Atual. 

<QTDE> (USUÁRIO – CENÁRIO 
FUTURO) 

Quantidade de atividades do tipo Usuário identificadas nos processos 
modelados do Cenário Futuro. 

<QTDE> (AUTOMÁTCA – CENÁRIO 
ATUAL) 

Quantidade de atividades do tipo Automática identificadas nos 
processos modelados do Cenário Atual. 

<QTDE> (AUTOMÁTCA – CENÁRIO 
FUTURO) 

Quantidade de atividades do tipo Automática identificadas nos 
processos modelados do Cenário Futuro. 

<TOTAL> (CENÁRIO ATUAL) 
Total de atividades dos tipos Manual, Usuário e Automática existentes 
nos processos modelados do Cenário Atual. 

<TOTAL> (CENÁRIO FUTURO) 
Total de atividades dos tipos Manual, Usuário e Automática existentes 
nos processos modelados do Cenário Futuro. 

<DIAGRAMA RELACIONAMENTO> 
Apresentar o diagrama de relacionamento entre os processos 
modelados para facilitar a compreensão do leitor deste material. 

<MACROPROCESSO> 
Apresentar o processo em uma visão macro aderente a legenda 
estabelecida dos elementos de um processo. 

<MAPA PROCESSO> 
Apresentar o processo detalhado aderente a legenda estabelecida dos 
elementos de um processo. 

<NOME PROCESSO> Nome do processo a ser detalhado. 

<DESCRIÇÃO PROCESSO> 

Descrição do processo a ser detalhado. 
Esta descrição deverá permitir ao leitor compreender a finalidade do 
processo a ser detalhado e, os produtos gerados quando de sua 
execução. 
Evite o emprego de siglas e referências conhecidas apenas pelos 
envolvidos no processo. 

<PERIODICIDADE PROCESSO> 
Especifique a frequência com que o processo é realizado (diariamente, 
semanalmente, mensalmente, não há frequência estabelecida). 

<PRAZO PROCESSO> Prazo esperado de execução do processo a ser detalhado. 

<NORMAS PROCESSO> Relacionar as possíveis normas que regem o processo a ser detalhado. 

<NOME ATIVIDADE> 
Nome da atividade apresentada no processo a ser detalhado. 
Este nome deve ser conciso e representar o objetivo da atividade. 
Todas as atividades do modelo deverão ser detalhadas neste material. 

<NOME PERFIL> Nome do perfil que realiza a atividade. 

<DESCRIÇÃO ATIVIDADE> 

Descrição da atividade a ser detalhada. 
Esta descrição deverá permitir ao leitor compreender a finalidade da 
atividade a ser detalhada e, os produtos gerados quando de sua 
execução. 

<PROCEDIMENTOS ATIVIDADE> 
Detalhar os procedimentos adotados para realização da atividade a ser 
detalhada. 

<PRAZO ATIVIDADE> Prazo esperado de execução da atividade a ser detalhado. 
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INFORMAÇÃO  DESCRIÇÃO 

<TIPO ATIVIDADE> 
Identificação do tipo de atividade. 
As atividades poderão ser do tipo Manual, Usuário e Automática. 

<NOME ARTEFATO>  

Nome do artefato da tarefa a ser detalhada. 
Deverão ser identificados tanto os artefatos de insumo da atividade 
como os artefatos gerados pela execução da atividade. 
Este nome deve ser conciso e representar o objetivo do artefato. 
Cada artefato deverá ser identificado em uma linha deste 
detalhamento. 

<DESCRIÇÃO ARTEFATO> 
Descrição do artefato utilizado na atividade com detalhes suficientes 
para compreensão de suas características. 

<NOME SISTEMA> 
Identificação do nome do sistema que tratam as especificações 
funcionais a serem relacionadas. 

<TIPO ESPECIFICAÇÃO> Tipo de especificação a ser detalhada. 

<DETALHE ESPECIFICAÇÃO> 
Descrição da especificação para o processo em questão. 
Cada detalhe deverá ser descrito em uma linha desta relação 

 

1.2. MODELO 

A seguir o modelo do documento Cenário Futuro da modelagem dos processos de trabalho. 

 

 



 Identificação Versão  Data Página 

MOD / DGM / 
XXX.20XX 

XX.XX XX/XX/XXXX XX / XX 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 

MODELAGEM DE PROCESSO – CENÁRIO FUTURO 

Nº DO DOCUMENTO/ VERSÃO 

MOD / DGM / XXX.20XX / XX.XX 

 
 

UNIDADE 

<NOME UNIDADE> 

 
 

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO OBJETIVO 

Modelagem de Processo é o documento utilizado 
para descrever como os processos de trabalho são 
realizados (Cenário Atual) ou deverão ser 
realizados (Cenário Futuro) contemplando todas as 
suas atividades, os perfis dos participantes que 
realizam estas atividades, os insumos necessários, 
os produtos gerados e, as regras utilizadas. 

Este material tem por objetivo descrever o Cenário 
Atual dos processos de trabalho da <NOME 
UNIDADE>. 

PREMISSAS 
As premissas que direcionaram a elaboração desta 
modelagem foram: 
 Fluxos de trabalho especificados no Manual de 

Modelagem de Processos do Cenário Atual da 
Unidade. 
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1. OBJETIVO 

 
Este material tem por objetivo apresentar a modelagem do Cenário Futuro (TOBE) dos processos de 
trabalho da <NOME UNIDADE>, no âmbito do Programa de Racionalização e Modernização dos Processos 
de Trabalho do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. 
 
 

2. PREMISSAS 

 
As premissas que direcionaram a modelagem do Cenário Futuro dos processos de trabalho foram: 

 Maior racionalização; 

 Padronização dos procedimentos realizados; 

 Celeridade na tramitação; 

 Maior qualidade dos produtos gerados; 

 Aderência ao Regimento Interno e demais normas; 

 Alinhamento ao Planejamento Estratégico; 

 Documentação; 

 Maior automação. 
 
 

3. REFERÊNCIAS 
 
A elaboração deste material se baseou nas informações constantes nos documentos abaixo relacionados. 

 

DOCUMENTOS 

1.  
Instrução Normativa n°. 35/2011 
14 de dezembro de 2011 
 

2.  
Resolução n°. 14/2015 (Estrutura Organizacional) 
24 de junho de 2015 
 

3.  
Lei Complementar n°. 160/2012 (Lei Orgânica do TCE-MS) 
02 de janeiro de 2012 
 

4.  
Resolução Normativa n°. 76/2013 (Regimento Interno) 
11 de dezembro de 2013 
 

5.  
Resolução n°27/2015 (Identidade Estratégica)  
11 de dezembro de 2015 
 

6.  
<IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO> 
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4. UNIDADE 

 

4.1. ORGANOGRAMA FUNCIONAL 
 
A FIGURA 01 abaixo apresenta o organograma funcional da unidade.  
 

 
<ORGANOGRAMA UNIDADE> 

 

FIGURA 01 – Organograma funcional da unidade 

 
 

4.2. RECURSOS HUMANOS 
 
O quadro abaixo apresenta os recursos humanos alocados e/ou previstos para a unidade. 
 

RECURSOS 

LOTAÇÃO PERIL CARGO QUANTIDADE 

<NOME AREA> <NOME PERFIL> <CARGO> <QTDE> 

<NOME AREA> <NOME PERFIL> <CARGO> <QTDE> 

TOTAL <TOTAL> 

 
 
 

4.3. ATRIBUIÇÕES 

 
<ATRIBUIÇÕES UNIDADE> 
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5. PROCESSOS 

 

5.1. LEGENDA 
 
O ANEXO I – Legenda de Processos descreve os elementos dos mapas utilizados para representar os 
processos de trabalho. 

 
 

5.2. MAPAS 

 
O ANEXO II – Diagrama de relacionamento entre processos ilustra o relacionamento entre os mapas dos 
processos de trabalho modelados. 
 
O ANEXO III.01 - Macroprocesso apresenta o mapa do macroprocesso. 
 
Os ANEXOS IV.01 – Mapa do Processo a 99.01 – Mapa do Processo apresentam os mapas dos processos 
modelados enquanto que os ANEXOS IV.02 – Descrição do Processo a 99.02 - Descrição do Processo 
apresentam os detalhes das atividades, ações e artefatos destes mapas. 

 
 

6. ESPECIFICAÇÕES 

 
Contempla as especificações para viabilizar a implementação deste cenário futuro dos seguintes tópicos: 

 
 

6.1. SISTÊMICAS 

 
O ANEXO 999 – Especificação Sistêmica apresenta a especificação funcional das adequações / 
implementações necessárias em sistemas e/ou ferramentas. 
 
 

6.2. NORMATIVAS 

 
<NORMATIVAS> 
 
 

6.3. RECURSOS HUMANOS 
 
<RECURSOS HUMANOS> 
 
 

6.4. INFRAESTRUTURA 

 
<INFRAESTRUTURA> 
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7. BENEFÍCIOS 

 
7.1. RELAÇÃO 

 
Os benefícios abaixo relacionados são esperados com a implementação deste Cenário Futuro para os 
processos de trabalho da Corregedoria Geral: 

 <BENEFÍCIOS> 
 
 

7.2. DESCRIÇÃO 

 
Segue abaixo uma descrição de quais pontos tratados neste Cenário Futuro poderão contribuir na 
obtenção dos benefícios relacionados: 
 

Pontos tradados Produtividade 
Controle na 
tramitação 

Redução Carga 
Trabalho 

Automatização 

<PONTO TRATADO> 
 

X X X X 

<PONTO TRATADO> 
 

X X X X 

 
 
A tabela abaixo ilustra a redução das atividades realizadas de forma manual e transformação de muitas 
delas em atividades realizadas pelo Sistema e-TCE: 

 

CENÁRIO 
ATIVIDADE 

TOTAL 
MANUAL USUÁRIO AUTOMÁTICA 

Cenário Atual <QTDE> <QTDE> <QTDE> <TOTAL> 

Cenário Futuro <QTDE> <QTDE> <QTDE> <TOTAL> 
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1. LEGENDA DE PROCESSOS 

 
1.1. QUADRO 

 

ELEMENTO DESCRIÇÃO 

 

Representa uma atividade e/ou tarefa realizada pelo 
profissional onde ocorre alguma interação em um 
sistema e/ou ferramenta. Esta atividade será identificada 
pelo tipo – USUÁRIO. 

 

Representa uma atividade e/ou tarefa realizada pelo 
profissional de forma manual. Esta atividade será 
identificada pelo tipo – MANUAL. 

 

Representa uma atividade e/ou tarefa realizada de forma 
automática em um sistema e/ou ferramenta. Esta 
atividade será identificada pelo tipo – AUTOMÁTICA. 

 

Representa um subprocesso que foi modelado neste 
material. 

 

Representa um subprocesso que não será modelado 
neste material. 

 

Representa um evento de início do processo. 
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ELEMENTO DESCRIÇÃO 

 

Representa um evento de término do processo. 

 

Representa um evento de ligação entre processos 
modelados neste material. Indica que a partir deste 
ponto o processo continua em outro mapa. 

 

Representa um evento de ligação entre processos 
modelados neste material. Indica que outro mapa irá 
continuar a partir deste ponto. 

 

Representa um evento onde a continuidade do processo 
deve aguardar a recepção de algum tipo de mensagem. 

 

Representa um evento onde a continuidade do processo 
deve aguardar um determinado prazo para sua 
continuidade. 

 

 
 

Representa os possíveis caminhos de desvio do fluxo do 
processo.  

 

 
 

Representa a junção de diferentes caminhos do fluxo do 
processo. 
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ELEMENTO DESCRIÇÃO 

 

 

Representa os caminhos paralelos do fluxo do processo. 

 

Representa as regras que orientaram os possíveis desvios 
do fluxo do processo. 

 

Representa as condições para desvio do fluxo do 
processo. 

 

Representa um artefato de uma atividade e/ou tarefa. 
Pode ser um insumo (entrada) ou um produto (saída) e, 
pode representar um documento em formato digital. 

 

Representa um artefato de uma atividade e/ou tarefa. 
Pode ser um insumo (entrada) ou um produto (saída) e, 
pode representar um documento em formato papel. 

 

Representa um artefato de uma atividade e/ou tarefa. 
Pode ser um insumo (entrada) ou um produto (saída) e, 
pode representar um sistema digital. 

 

Representa uma anotação para destacar algo relevante 
no processo. Será empregado para indicar a situação do 
processo no sistema. 
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ELEMENTO DESCRIÇÃO 

 

Representa as possíveis situações do processo. 

 

Pode indicar qual parte do mapa o processo continua 
como pode indicar qual parte do mapa o processo teve 
origem. 

 
 

1.2. CONSIDERAÇÕES 

 
Os elementos assinalados na cor vermelha, com exceção dos eventos de término, indicarão a necessidade 
de adequações nos sistemas e/ou ferramenta. 



 Identificação Versão  Data Página 

MOD / DGM / 
XXX.20XX 

XX.XX XX/XX/XXXX XX / XX 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
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1. DIAGRAMA DE RELACIONAMENTO ENTRE PROCESSOS 

<DIAGRAMA RELACIONAMENTO> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Identificação Versão  Data Página 

MOD / DGM / 
XXX.20XX 

XX.XX XX/XX/XXXX XX / XX 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
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1. MACROPROCESSO 

 

1.1. MACROPROCESSO  

<MACROPROCESSO> 
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2. DETALHAMENTO DO PROCESSO 

 

NOME  
MACROPROCESSO 
 

DESCRIÇÃO 
<DESCRIÇÃO PROCESSO> 
 

PERIODICIDADE 
<PERIODICIDADE PROCESSO> 
 

PRAZO 
<PRAZO PROCESSO> 
 

NORMAS 
<NORMAS PROCESSO> 
 

 
 
 
  



 Identificação Versão  Data Página 

MOD / DGM / 
XXX.20XX 

XX.XX XX/XX/XXXX XX / XX 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
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1. MAPA DO PROCESSO 

 

1.1. <NOME PROCESSO> 

<MAPA PROCESSO> 
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2. DETALHAMENTO DO PROCESSO 

 

NOME  
<NOME PROCESSO> 
 

DESCRIÇÃO 
<DESCRIÇÃO PROCESSO> 
 

PERIODICIDADE 
<PERIODICIDADE PROCESSO> 
 

PRAZO 
<PRAZO PROCESSO> 
 

NORMAS 
<NORMAS PROCESSO> 
 

 
 
3. DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES 

 
3.1. <NOME PERFIL> 

 

3.1.1. <NOME ATIVIDADE> 

PERFIL 
<NOME PERFIL> 
 

DESCRIÇÃO 
<DESCRIÇÃO ATIVIDADE> 
 

PROCEDIMENTOS 

<PROCEDIMENTOS ATIVIDADE> 

PRAZO 
<PRAZO ATIVIDADE> 
 

TIPO 
<TIPO ATIVIDADE> 
 

INSUMOS 
(Entrada) 
 

NOME DESCRIÇÃO 

<NOME 
ARTEFATO> 

<DESCRIÇÃO ARTEFATO> 
 

Processo Processo Físico 

PRODUTOS 
(Saída) 

NOME DESCRIÇÃO 

<NOME 
ARTEFATO> 

<DESCRIÇÃO ARTEFATO> 
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ANEXO 99 
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1. ESPECIFICAÇÃO SISTÊMICA  

 

1.1. ADEQUAÇÕES IMEDIATAS 

 
São as adequações que devem ser realizadas imediatamente para garantir a implantação deste Cenário 
Futuro. 

 
 
1.1.1. DESCRIÇÃO 

 

1.1.1.1. <NOME SISTEMA> 
 
1.1.1.1.1. <TIPO ESPECIFICAÇÃO> 

Consistem em adequações relacionadas às pastas de situações: 
 
Processo - <NOME PROCESSO> 

 <DETALHE ESPECIFICAÇÃO> 

 <DETALHE ESPECIFICAÇÃO> 
 
 

1.1.2. PRIORIZAÇÃO 

 
Todas as adequações descritas nos itens acima para o <NOME SISTEMA> deste anexo são relacionadas e 
deverão ser desenvolvidas e implementadas em um único lote. 
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ANEXO 07 
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1.1. ORIENTAÇÕES 

Seguem as orientações para elaboração do material contendo a Instrução de Trabalho do Cenário Futuro 
da modelagem dos processos de trabalho. 

 

1.1.1. IDENTIFICAÇÃO 

O controle da numeração de identificação de documentos está a cargo da área de Planejamento 
Estratégico da DGM - Diretoria de Gestão e Modernização. 

Antes de iniciar a elaboração, deve-se solicitar à área o fornecimento da numeração / versão a ser 
utilizada. 

 

1.1.2. INFORMAÇÕES 

Segue uma breve descrição das informações específicas que deverão ser inseridas no modelo abaixo 
apresentado. 

 

INFORMAÇÃO  DESCRIÇÃO 

<NOME UNIDADE>  Nome da unidade a qual este material se refere. 

<ORGANOGRAMA UNIDADE> 
Apresentar o organograma da unidade contemplado a identificação de 
cada área e seu relacionamento. 

<ATRIBUIÇÕES UNIDADE> Apresentar as atribuições da unidade descritas na resolução. 

<IDENTIFICAÇÂO CENÁRIO ATUAL> 
Identificação da versão e data do documento conte do cenário atual da 
unidade. 

<IDENTIFICAÇÃO DOCUMENTO> 
Identificação do documento de referência para elaboração deste 
material. 
Cada documento deverá ser identificado em uma linha desta tabela. 

<NOME PERFIL> 
Nome do perfil do recurso. Este perfil deverá ser o mesmo referenciado 
nos processos modelados. 

<NOME ATIVIDADE> 

Nome da atividade apresentada no processo a ser detalhado. 
Este nome deve ser conciso e representar o objetivo da atividade. 
Deverá ser criado um conjunto de informações para cada atividade da 
modelagem. 
Todas as atividades do modelo deverão ser detalhadas neste material. 

<O QUE FAZER> Descrição do que fazer na atividade detalhada. 

<QUANDO FAZER> Descrição de quando a atividade detalhada deverá ser realizada. 

<PARTE DIAGRAMA ATIVIDADE> 
Apresentar a parte do mapa do processo detalhado que contém a 
atividade a ser detalhada. 

<COMO FAZER> 
Detalhar os procedimentos adotados para realização da atividade a ser 
detalhada. 
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1.2. MODELO 

A seguir o modelo do documento da Instrução de Trabalho do Cenário Futuro da modelagem dos 
processos de trabalho. 

 
 



 Identificação Versão  Data Página 

IT / DGM / 
XXX.20XX 

XX.XX XX/XX/20XX XX / XX 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 

INSTRUÇÃO DE TRABALHO 

Nº DO DOCUMENTO/ VERSÃO 

IT / DGM / XXX.20XX / XX.XX 

 
 

UNIDADE 

<NOME UNIDADE> 

 
 

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO OBJETIVO 

Instrução de Trabalho é o documento utilizado 
para descrever o funcionamento das atividades de 
um determinado processo, ou seja, todos os 
participantes do mesmo serão orientados através 
deste documento de como realizar suas funções e, 
como agir em uma determinada situação ou 
ocorrência de desvios durante o processo de 
trabalho. 

Este material tem por objetivo apresentar a 
Instrução de Trabalho dos perfis envolvidos nos 
processos da Unidade <NOME UNIDADE>. 

PREMISSAS 
As premissas que direcionaram a elaboração desta 
modelagem foram: 
 Fluxos de trabalho especificados na 

modelagem do Cenário Futuro (TO BE) da 
Unidade; 

 Funcionalidades sistêmicas especificadas na 
modelagem do Cenário Futuro (TO BE) da 
Unidade. 
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1. IDENTIDADE ESTRATÉGICA DO TCE-MS 

 
A identidade estratégica de uma instituição é composta pela sua Missão, Visão e Valores.  
A identidade estratégica do TCE-MS foi definida pela Resolução Administrativa Nº 27/2015 em 09 de 
dezembro de 2015 como: 
 
MISSÃO 
Fiscalizar e julgar os atos administrativos dos Poderes do Estado e dos Municípios e as ações que 
envolvam a gestão dos recursos; 
 
VISÃO DE FUTURO 
Ser conhecido e reconhecido como órgão indispensável na fiscalização e no controle da gestão dos 
recursos públicos; 
 
VALORES 

 Proatividade - agir no sentido de orientar preventivamente os jurisdicionados para identificar as 
prioridades nas ações para alcançar os resultados pretendidos; 

 

 Transparência - dar publicidade dos resultados e das atividades do Tribunal de Contas do Estado de 
Mato Grosso do Sul, de forma aberta, clara e em tempo oportuno;  

 

 Ética - agir com integridade, honestidade e probidade para a preservação dos interesses 
institucionais e dos princípios que regem a Administração Pública;  

 

 Competência - ter conhecimento e domínio das atividades que desempenha, aprimorando 
continuamente seus conhecimentos, habilidades técnicas e não técnicas e os padrões de 
desempenho de suas atividades, mantendo-se alinhado às melhores práticas de gestão; 

 

 Comprometimento - agir de acordo com as normas legais e constitucionais e atuar com foco na 
missão, na visão e nos objetivos estratégicos do TCE-MS 
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2. ORGANOGRAMA DA ÁREA 

 
O organograma é um gráfico que apresenta, de forma imediata, as relações funcionais, os fluxos de 
autoridade e responsabilidade e as funções organizacionais.   
 
A FIGURA 01 destaca a unidade <NOME UNIDADE>. 
 

  
 

 

FIGURA 01 – Organograma do TCE-MS destacando a unidade <NOME UNIDADE>. 

 
A FIGURA 02 apresenta o organograma da unidade <NOME UNIDADE>.  

<ORGANOGRAMA UNIDADE> 
 

FIGURA 02 – Organograma funcional da unidade 
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3. ATRIBUIÇÕES DA UNIDADE 
 

<ATRIBUIÇÕES UNIDADE> 
 
 
  



 Identificação Versão  Data Página 

IT / DGM / 
XXX.20XX 

XX.XX XX/XX/20XX XX / XX 

 

 

 

 

4. MACROPROCESSO DA UNIDADE 

 
Processos de trabalho são um encadeamento de subprocessos ou atividades executadas por pessoas ou 
sistemas automatizados para alcançar uma ou mais metas, é o trabalho ponta-a-ponta que entrega valor 
aos clientes e para a Instituição. 
 
Os macroprocessos são a síntese dos processos de trabalho de uma determinada área ou Instituição. 
 
A FIGURA 03 apresenta o macroprocesso da unidade. 
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<MACROPROCESSO> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 03 – Macroprocesso da unidade 
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5. REFERÊNCIAS 

 
A elaboração desta instrução de trabalho se baseou nas informações constantes nos documentos abaixo 
relacionados. 

 

DOCUMENTOS 

1.  
Lei Complementar n°. 160/2012 (Lei Orgânica do TCE-MS) 
02 de janeiro de 2012 
 

2.  
Resolução Normativa n°. 76/2013 (Regimento Interno) 
11 de dezembro de 2013 
 

3.  
Resolução n°. 14/2015 (Estrutura Organizacional) 
24 de junho de 2015 
 

4.  
Resolução n°. 18/2015 (Regimento Estadual da Corregedoria) 
 

5.  
Resolução n°27/2015 (Identidade Estratégica)  
11 de dezembro de 2015 
 

6.  
Provimento n°16/2016 (Procedimentos de Correição)  
21 de outubro de 2016 
 

7.  

Modelagem do Cenário Atual (ASIS) 
Unidade <NOME UNIDADE> 
<IDENTIFICAÇÂO CENÁRIO ATUAL> 
 

8.  
<IDENTIFICAÇÂO DOCUMENTO> 
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6. INSTRUÇÕES 

 

6.3. PERFIL <NOME PERFIL> 

 
6.3.1. ATRIBUIÇÕES 

 
Necessidade de especificação pelo TCE-MS das atribuições deste perfil.  

 
 
6.3.2. ATIVIDADES 

 
6.3.2.1. <NOME ATIVIDADE> 

 
6.2.2.1.1. O QUE FAZER 

<O QUE FAZER> 
 

 
6.2.2.1.2. QUANDO FAZER 

<QUANDO FAZER> 
 

 

6.2.2.1.3. COMO FAZER 

 

<PARTE DIAGRAMA ATIVIDADE> 

<COMO FAZER> 
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ANEXO 08 
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1.1. ORIENTAÇÕES 

Seguem as orientações para elaboração do material contendo os Indicadores do Cenário Futuro da 
modelagem dos processos de trabalho: 

 

1.1.1. IDENTIFICAÇÃO 

O controle da numeração de identificação de documentos está a cargo da área de Planejamento 
Estratégico da DGM - Diretoria de Gestão e Modernização. 

Antes de iniciar a elaboração, deve-se solicitar à área o fornecimento da numeração / versão a ser 
utilizada. 

 

1.1.2. INFORMAÇÕES 

Segue abaixo uma breve descrição das informações específicas que deverão ser inseridas no modelo 
abaixo apresentado. 

 

INFORMAÇÃO  DESCRIÇÃO 

<NOME UNIDADE>  Nome da unidade a qual este material se refere. 

<NOME PROCESSO> Nome do processo dos indicadores especificados. 

<MAPA PROCESSO> 
Apresentar o processo detalhado com a indicação dos indicadores 
aderente a legenda estabelecida dos elementos de um processo. 

<TIPO INDICADOR> 
Indique o tipo do indicador.  
O tipo poderá ser OPERACIONAL ou GERENCIAL. 

<NOME INDICADOR> 
Nome do indicador a ser detalhado. 
Deverá ser criada uma tabela para cada indicador. 

<TIPO> 
Indique o tipo do indicador.  
O tipo poderá ser EFICIENCIA ou EFICÁCIA. 

<SUBDIMENSÃO> 
Indique a subdimensão do indicador.  
A subdimensão poderá ser Quantidade / Volume, Qualidade do Produto 
/ Serviço, Produtividade e Tempo. 

<FÓRMULA> 
Detalhamento da fórmula de cálculo, com descrição dos seus elementos 
constituintes e respectivas unidades de medida, inclusive se algum 
elemento for outra fórmula, descrevê-la por completo. 

<UNIDADE> Indique a unidade de medida do indicador. 

<PERIODICIDADE> Indique a periodicidade de aplicação do indicador. 

<POLARIDADE> 
Indique a polaridade do indicador.  
A polaridade poderá ser quanto maior, melhor e, quanto menor, 
melhor. 
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1.2. MODELO 

A seguir o modelo do documento de Indicadores do Cenário Futuro da modelagem dos processos de 
trabalho. 

 

 



 Identificação Versão  Data Página 

REL / DGM / 
XXX.20XX 

XX.XX XX/XX/20XX XX / XX 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTO 

INDICADORES DE PROCESSO – CENÁRIO FUTURO 

Nº DO DOCUMENTO/ VERSÃO 

REL / DGM / XXX.20XX / XX.XX 

 
 

UNIDADE 

<NOME UNIDADE> 

 
 

DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO OBJETIVO 

Indicadores de Processo é o documento utilizado 
para descrever os indicadores gerenciais e 
operacionais para um determinado processo, ou 
seja, todos os participantes do mesmo terão 
conhecimento através deste documento de como 
será avaliado o desempenho do processo. 

Este material tem por objetivo apresentar os 
Indicadores Gerenciais e Operacionais dos 
processos de trabalho da <NOME UNIDADE>. 

PREMISSAS 
As premissas que direcionaram a elaboração desta 
modelagem foram: 
 Fluxos de trabalho especificados na 

modelagem do cenário futuro (TO BE) da 
Unidade. 
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1. LEGENDA .................................................................................................................................................................... 3 
1. PROCESSO – <NOME PROCESSO> .............................................................................................................................. 4 
1.1. MAPAS ................................................................................................................................................................... 4 
1.1.1. <NOME PROCESSO> .......................................................................................................................................... 4 
1.2. INDICADORES ......................................................................................................................................................... 5 
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INDICADORES 
 

1. LEGENDA 

 

Os mapas abaixo ilustram os pontos dos processos onde os indicadores operacionais poderão ser 
avaliados. 
O tipo e subdimensão de cada indicador será facilmente identificado através de cores conforme 
a seguinte legenda: 
 

 - Indicador operacional do tipo Eficácia e subdimensão Quantidade / Volume  

  Indicador operacional do tipo Eficácia e subdimensão Quantidade / Volume  
 - Indicador gerencial do tipo Eficácia e subdimensão Qualidade do Produto / Serviço  

  Indicador operacional do tipo Eficácia e subdimensão Quantidade / Volume  
 - Indicador gerencial do tipo Eficiência e subdimensão Produtividade  

  Indicador operacional do tipo Eficácia e subdimensão Quantidade / Volume  
 - Indicador operacional do tipo Eficiência e subdimensão Tempo  
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1. PROCESSO – <NOME PROCESSO> 

 

1.1. MAPAS 

 

1.1.1. <NOME PROCESSO> 

<MAPA PROCESSO> 
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1.2. INDICADORES 

 

<TIPO INDICADOR> 

1.3.1. <NOME INDICADOR> 
TIPO <TIPO> 
SUBDIMENSÃO <SUBDIMENSÃO> 
FÓRMULA <FÓRMULA> 
UNIDADE <UNIDADE> 
PERIODICIDADE <PERIODICIDADE> 
POLARIDADE <POLARIDADE> 
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ANEXO 09 
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1.1. ORIENTAÇÕES 

Seguem as orientações para elaboração do material contendo o Termo de Aceite Unificado da 
Modelagem de Processos, Instrução de Trabalho e Indicadores do Cenário Futuro dos processos de 
trabalho. 

 

1.1.1. IDENTIFICAÇÃO 

O controle da numeração de identificação de documentos está a cargo da área de Planejamento 
Estratégico da DGM - Diretoria de Gestão e Modernização. 

Antes de iniciar a elaboração, deve-se solicitar à área o fornecimento da numeração / versão a ser 
utilizada. 

 

1.1.2. INFORMAÇÕES 

Segue abaixo uma breve descrição das informações específicas que deverão ser inseridas no modelo 
abaixo apresentado. 

 

INFORMAÇÃO  DESCRIÇÃO 

<NOME UNIDADE>  Nome da unidade a qual este material se refere 

 

1.2. MODELO 

A seguir o modelo do documento de Termo de Aceite Unificado da Modelagem de Processos, Instrução 
de Trabalho e Indicadores do Cenário Futuro dos processos de trabalho. 

 

 



 
 

 

 

 
 
 

 
PRODUTO 

DESCRIÇÃO IDENTIFICAÇÃO VERSÃO 

Modelagem do Processo - Cenário Futuro 
MOD / DGM / 

XXX.20XX 
XX.XX 

Indicadores de Processo MOD / DGM / 
XXX.20XX 

XX.XX 

Instrução de Trabalho MOD / DGM / 
XXX.20XX 

XX.XX 

 
 

UNIDADE 

<NOME UNIDADE> 
 
 

DESCRIÇÃO 

Modelagem do Cenário Futuro (TO BE) dos Processos de Trabalho da Unidade no âmbito do Programa 
de Racionalização e Modernização dos Processos de Trabalho do TCE-MS, contemplando as informações 
abaixo relacionadas e identificadas durante as atividades de mapeamento:  

1. Caracterização da unidade onde é apresentado seu organograma funcional, os recursos 

humanos alocados por área e função e, suas atribuições;  

2. Diagrama ilustrando o relacionamento entre os mapas dos processos de trabalho modelados;  

3. Mapas dos processos modelados em notação BPMN (Business Process Modeling Notation);  

4.  Detalhamento dos processos modelados contendo sua descrição, periodicidade e relação de 

normas vigentes;  

5. Detalhamento de cada atividade dos processos modelados contendo sua descrição, os 

procedimentos realizados, o prazo envolvido, o perfil responsável pela sua execução, os insumos 

necessários e os produtos gerados;  

6. Especificação funcional das adequações e/ou implementações necessárias em sistemas e 

ferramentas;  

7. Indicação das inclusões e/ou alterações em normativas do TCE-MS;  

8. Indicação das necessidades relacionadas aos recursos humanos alocados e/ou a serem 

alocados;  

9. Indicação das adequações e/ou implementações necessárias na infraestrutura para operação 

da unidade no cenário futuro;  

10. Relação dos benefícios esperados com a implementação do cenário futuro;  



 
 

 

 

11. Tabela apresentando a quantificação dos diferentes tipos de atividades desempenhadas pela 

unidade.  

  

Especificação de Indicadores Operacionais e Gerenciais dos Processos de Trabalho da Unidade, 
contemplando as informações abaixo relacionadas:  

1. Mapas dos processos modelados em notação BPMN (Business Process Modeling Notation) 

contendo a indicação dos pontos dos processos onde os indicadores serão avaliados;  

2. Detalhamento de cada indicador contendo classificação, identificação, tipo, subdimensão, 

fórmula, unidade, periodicidade e polaridade;  

  
Instrução de Trabalho dos perfis envolvidos nos processos da unidade, contemplando as informações 
abaixo relacionadas:  
1. Identidade estratégica do TCE-MS contendo a Missão, Visão e Valores;  

2. Organograma do TCE-MS destacando a unidade  

3. Caracterização da unidade onde é apresentado seu organograma funcional e suas atribuições;  

4. Visão macro dos processos de trabalho da unidade;  

5. Instrução de trabalho por perfil envolvido nos processos da unidade contendo sua especificação e, 

o detalhamento de cada atividade que desempenha. Este detalhamento apresenta O QUE FAZER, 

QUANDO FAZER e COMO FAZER.  

 
 

CLASSIFICAÇÃO 

O produto acima relacionado foi entregue e aceite conforme descrito neste termo: 
 

Produto Conforme 
 
Produto Conforme com Restrições 
 
Produto Não Conforme 

 
 

CONSIDERAÇÕES 

 

 



 
 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

O produto acima listado foi entregue e aceito, conforme descrito neste termo. 

 
UNIDADE  

<NOME UNIDADE> 
 

NOME  

  
CARGO  

  

DATA  
  

  

  

 
ASSINATURA  
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SIGLAS DESCRIÇÃO 

ABPMP Association of Business Process Management Professionals 

AIIM Association for Information and Image Management 

BAM Business Activity Monitoring 

BI Business Intelligence 

BPA Business Process Analysis 

BPD Business Process Diagram 

BPEL Business Process Execution Language 

BPI Business Process Improvement  

BPM Business Process Management  

BPM CBOK Business Process Management Common Body of Knowledge 

BPMI Business Process Management Initiative 

BPMM Business Process Maturity Model 

BPMN Business Process Modeling Notation 

BPMS Business Process Management System 

ECM Enterprise Content Management 

ERP Enterprise Resource Planning 

GUT Gravidade, Urgência e Tendência 

HTML Hyper Text markup Language 

JAD Joint Application Design 

KPI Key Performance Indicator 

MGD Modelo Global de Dados 

MIT Massachusetts Institute of Technology 

PPI Process Performance Indicator 

PMI Project Management Institute 

OMG Object Manager Group 

PDCA Plan (Planejar), Do (Fazer), Control (Controlar) e Action (Atuar corretivamente) 

SOA Service Oriented Architecture 
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SIGLAS DESCRIÇÃO 

SWOT 
Strenghts (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades), Threats 
(Ameaças) 

TIC Tecnologia de Informação e Comunicação 

UML Unified Modeling Language 

WfMC Workflow Management Coalition 

XPDL XML Process Definition Language 

 



143 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 11 
  



144 

 

 

 

TERMOS 

Análise de Desempenho 

 Verificação profunda e global de um projeto, produto, serviço, processo ou informação com relação a 
requisitos, objetivando a identificação de problemas e a proposição de soluções. 

AS IS 

 Cenário atual dos processos de negócio. 

Ator 

 Aquele que executa alguma ação no processo. 

Automação de Processos 

 Aplicação de um sistema e/ou ferramenta aos processos, objetivando realizar as funções de forma 
automática, sem intervenção humana. 

Benchmarking 

 Processo contínuo de medição de produtos, serviços e práticas (processos), em relação aos concorrentes 
mais competitivos, ou às empresas reconhecidas como líderes. 

Brainstorming 

 Técnica de brainstorming propõe que um grupo de pessoas se reúnam e utilizem seus pensamentos e 
ideias para que possam chegar a um denominador comum, a fim de gerar ideias inovadoras na melhoria 
dos processos de trabalho. É muito utilizada nas reuniões de redesenho dos processos. 

Business Intelligence 

 Técnicas utilizadas para extrair informação de volume de dados, sob a forma de indicadores, gráficos, 
estatísticas e mapas, de entendimento fácil para executivos. 

Cenário 

 Contexto em que um processo está inserido em relação ao mercado e a própria organização. 

Ciclo PDCA 

 Metodologia que busca a lógica para fazer certo desde a primeira vez, cuja as iniciais são P – Plan 
(Planejar), D – Do (Fazer), C – Control (Controlar) e A – Action (Atuar corretivamente). 

Desempenho 

 É o resultado da avaliação do processo. Mostra o grau de atingimento das metas, as oportunidades de 
melhorias e fatores críticos de sucesso.  

Diagrama de processo 

 Representa os principais elementos componentes dos processos. 

Eficácia 

 Refere-se ao grau de atingimento das metas num espaço de tempo pré-determinado, sendo irrelevante os 
recursos utilizados. 

Eficiência 

 Refere-se à relação entre produtos gerados e o custo dos insumos. É fazer um processo de boa qualidade, 
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TERMOS 

em curto prazo, com racionalização dos recursos e com menor número de erros. 

Efetividade 

 Refere-se aos resultados objetivos e práticos da atividade real.  

Estratégia Organizacional 

 Abrange as decisões feitas pela direção da organização, objetivando combinar os recursos organizacionais 
com as oportunidades e limitações ambientais. 

Gargalo 

 Restrição no processo que cria um acúmulo de trabalho a ser feito, enquanto outras atividades que 
dependem desse resultado permanecem ociosas. 

GesPública 

 Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, cuja finalidade é contribuir para a melhoria da 
qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e para o aumento da competitividade do País. 

Gestão de Processos de Negócio 

 É um mecanismo utilizado para identificar, representar, minimizar riscos e implementar processos de 
negócios, dentro e entre organizações. 

Gestão da Mudança 

 É o gerenciamento contínuo das propostas de mudanças nos processos. 

Handoff 

 Qualquer ponto em um processo onde o trabalho passa de um sistema, pessoa ou grupo para outro 
(transferência de controle). 

Indicadores 

 Consistem em informações numéricas que quantificam os recursos, insumos, produtos e desempenho dos 
processos. 

Melhoria Contínua 

 Processo de qualificação e desempenho baseado no uso de técnicas que garantem evolução contínua e 
sistemática do processo/produto e das operações administrativas. 

Metas 

 São os objetivos quantificados, o que se pretende alcançar num determinado período de tempo. É 
composta de indicador, valor e prazo. 

Missão 

 É a razão de ser da instituição, quais necessidades ela atende e qual o foco de suas atividades. 

Modelo 

 É uma representação simplificada que provê suporte ao estudo e desenho de algum aspecto, conceito ou 
atividade. Modelos podem ser matemáticos, gráficos, físicos ou narrativos na sua forma ou alguma 
combinação desses aspectos. 
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TERMOS 

Plataforma de Processos 

 Consiste no conjunto de metodologias, padrões e ambiente tecnológico, visando às iniciativas relacionadas 
à gestão de processos. 

Ponto de Controle 

 São aqueles pontos que geram regras ou restrições quanto à execução do processo de trabalho. 

Project Management Institute 

 Associação mundial de gerenciamento de projetos, tem como meta principal avançar na prática, na ciência 
e na profissão de gerenciamento de projetos em todo o mundo, de uma maneira consciente e pró-ativa, 
para que as organizações em todos os lugares apoiem, valorizem e utilizem o gerenciamento de projetos. 

Processo 

 Conjunto de recursos, atividades e decisões inter-relacionadas que transformam insumos (entradas) em 
produtos e/ou serviços (saídas) para agregar valor aos clientes/cidadãos. 

Regras de Negócio 

 Definem como o seu negócio funciona, podem abranger diversos assuntos como suas políticas, interesses, 
objetivos, compromissos éticos e sociais, obrigações contratuais, decisões estratégicas, leis e 
regulamentações entre outros. 

Requisito 

 Requisito pode ser definido como “algo que um cliente necessita”. Um requisito descreve uma condição 
diretamente de necessidades dos clientes ou declarada em um contrato, um padrão, uma especificação ou 
outro documento formalmente imposto. 

Stakeholders 

 As pessoas, instituições ou organizações que, de alguma forma, são influenciadas ou impactadas pelas 
ações de uma organização, por exemplo, os sócios, que definem metas e requisitos a serem alcançados. 

TO BE 

 Cenário futuro dos processos de negócio. 

Visão 

 Situação que a organização deseja alcançar no futuro. Indica o direcionamento dos rumos de uma 
organização. 

UML 

 Conjunto de notações gráficas para documentação de sistemas. 
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