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1 INTRODUÇÃO 

Diariamente, nos deparamos com exemplos de atrasos, retrabalhos, desperdícios, 

serviços de baixa qualidade e outros problemas. A gestão por processos deve agregar 

valor para a organização ao promover melhorias que busquem resolver tais problemas, 

tornando os processos de negócio mais eficientes e eficazes (TRIGEAR; 2011).  

Neste contexto, muitas organizações estabelecem Escritório de Processos - 

unidade de negócio que tem como objetivo administrar, suportar e fomentar BPM em 

toda a organização.  

Assim, dando prosseguimento as atividades na área administrativa, em particular 

na gestão de processos, o Grupo de Trabalho de Processos – GT Processos, integrante 

do Comitê de Políticas de Gestão Estratégica - CPGE, do Fórum nacional de Gestão – 

FNG, instituído pelo Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, vem através deste 

documento entregar as unidades do Ministério Público Brasileiro, um roteiro prático, para 

implantação de uma unidade responsável pela área de gestão de processos. 

O Roteiro de implantação da unidade de gestão de processos foi desenvolvido em 

resposta à priorização do tema, estabelecida pelos Representantes da Administração 

Superior  - RAS, do Fórum Nacional de Gestão com relação à implantação da gestão de 

processos nas unidades Ministério Público Brasileiro.  

Esta proposta apresenta, nos primeiros capítulos, as bases conceituais que 

orientam o estabelecimento do Escritório de Processos, sua importância e a posição 

estratégica desta unidade.  

Os capítulos seguintes trazem uma sugestão dos serviços a serem executados, 

equipe mínima necessárias, bem como outros recursos materiais e tecnológicos, além 

da forma de governança dos processos organizacionais.  

Este roteiro é o terceiro documento produzido pelo GT Processos, dando 

sequência à Metodologia de Gestão de Processos e ao Roteiro para Melhoria de 

Processos. 

Finalmente, agradecemos a preciosa colaboração dos Ministérios Públicos, 

listados a seguir, que disponibilizaram os materiais utilizados como referência para a 

confecção deste documento:  

• MPAP;  

• MPGO;  

• MPMS; 
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• MPMT;  

• MPPA; 

• MPPR;  
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2 IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE PROCESSOS  

A gestão por processos impacta diretamente no atingimento dos objetivos 

estratégicos da instituição e no cumprimento de sua missão e visão de futuro, na medida 

em que otimiza a aplicação dos recursos humanos, materiais, financeiros e tecnológicos, 

necessários para o atendimento ao cidadão (cliente externo), bem como os clientes 

internos. 

As organizações devem ter o conhecimento de seus processos e identificar quais 

deles agregam valor aos clientes, priorizando aqueles que estejam alinhados à estratégia 

da empresa, assegurando que os mesmos sejam executados de forma clara e 

consistente. 

Uma orientação para processos permite compreender como de fato as coisas 

acontecem na instituição, revelando problemas, gargalos e ineficiências que não são 

facilmente identificados. A análise de processos leva a uma melhor compreensão do 

funcionamento da organização e permite que esta atue com mais eficiência no emprego 

dos recursos disponíveis, sendo mais eficaz nos resultados e agregando valor às 

necessidades dos seus clientes internos, e principalmente para o cidadão (cliente 

externo). 

Apresenta-se abaixo algumas vantagens da gestão por processos: 

• Redução do tempo de execução; 

• Redução do custos; 

• Melhoria na qualidade; 

• Melhoria no desempenho; 

• Aumento da satisfação dos clientes. 

Porém, para que a instituição implemente a gestão por processos de forma efetiva, 

este sistema deve ser realizado com o comprometimento de todos da organização, deve 

ser um estilo de gestão compartilhado por todos, haver a participação de todos. Para que 

isso ocorra, o desenvolvimento da gestão por processos deve estar aliado a atividade de 

comunicação e informação, como por exemplo na realização da reunião de 

sensibilização. 

A reunião de sensibilização é um momento muito importante que deve ser utilizado 

para facilitar o processo de inclusão e garantir um maior comprometimento da instituição 

e dos seus servidores. Um dos objetivos mais importantes dessa reunião é o de passar 
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informações esclarecedoras e que criem uma expectativa positiva no grupo que irá 

desenvolver o trabalho. 

Durante a reunião é importante que fique claro que na gestão por processos todos 

controlam, todos utilizam os padrões. É necessário estabelecer um clima propício à 

padronização, com a conscientização de diretores, gerentes e executores para a 

necessidade de utilização dos padrões. 

É importante ainda preparar os envolvidos, deixando claro que o desenvolvimento 

da gestão por processos requer ainda a educação e treinamento das pessoas 

responsáveis pela padronização, bem como aquelas que estarão encarregadas pela 

promoção. 

Esta reunião deve ainda abordar a necessidade de que as chefias dominem os 

padrões de sistema e padrões técnicos e que os executores compreendam os 

procedimentos operacionais e instruções de trabalho e/ou manuais existentes. 

Ao final da reunião os envolvidos devem ter a clareza de que a padronização de 

processos não é uma atividade que possa ser delegada a um departamento 

especializado ou área, mas uma responsabilidade de todos. 
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3 IMPORTÂNCIA DA EXISTÊNCIA DA UNIDADE RESPONSÁVEL 

PELA GESTÃO DE PROCESSOS 

Este tópico aborda a importância da existência de uma área responsável por 

promover e induzir a realização da gestão de processos nos Ministérios Públicos 

brasileiros. 

Devido à crescente complexidade e abrangência dos processos nas organizações 

e à frequência com que a modelagem, melhoria, implantação, integração e coordenação 

de processos têm acontecido, é cada vez maior a necessidade de as instituições se 

estruturarem para gerenciar seus processos. 

É nesse contexto que a existência de uma unidade responsável surge como um 

poderoso instrumento organizacional para a institucionalização da gestão de processos, 

tornando-a, de forma efetiva, parte da cultura organizacional. 

A literatura especializada mostra que sua implantação é um elemento-chave para 

a difusão e adoção da gestão por processos. Para o avanço da gestão, faz-se necessário 

um local específico. 

Essa unidade é responsável pela guarda de metodologias, além de ser fonte de 

orientação e coordenação dos trabalhos de processos. 

A experiência mostra que a gestão de processos trabalha melhor se for uma 

unidade centralizada fisicamente, ao invés de ser dividida em toda a Instituição. 

Segundo a empresa ELO Group (2008), a existência dessa área é vital para 

conferir à gestão de processos um olhar sistêmico, inovador e efetivo. Com a 

implantação dessa unidade, uma organização consegue dar perenidade às suas ações 

de processos, estimulando e verificando sua utilização como instrumento contínuo de 

melhoria. Além disso, pesquisas apontam que as organizações que mantêm áreas de 

Processos conseguem um retorno significativamente maior em seus projetos. 

Para Pinho et al. (2008), a criação de uma área responsável pela gestão de 

processos requer o delineamento de objetivos que possam ser atingidos e que 

justifiquem claramente a sua implantação. A análise dos objetivos propostos pelas 

metodologias permite avaliar se estes estão alinhados com os objetivos da organização. 

Na visão de Paim et al. (2008), sua estruturação pode trazer diversos benefícios, 

como o entendimento adequado dos processos, desenvolvimento e aprimoramento 

organizacional, além do funcionamento integrado e coordenado das atividades. Segundo 

os autores, a área responsável pelo gerenciamento dos processos se configura como 
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uma unidade relacional, normativa e coordenadora, que define métodos e ferramentas 

que orientam o gerenciamento dos processos da instituição e que atua como elo de 

comunicação entre os diferentes departamentos envolvidos nos processos gerenciais. 

A implementação permanente de uma unidade de gestão de processos contribuirá 

para: 

I. proporcionar um modelo de gestão integrado, a partir de uma visão 

sistêmica dos processos, com foco em resultados, referenciados nas 

necessidades de todos os envolvidos e nas diretrizes estratégicas da 

instituição; 

II. difundir o conhecimento institucional, com a disponibilização de 

informações sobre os processos desenvolvidos pela instituição; 

III. otimizar a utilização dos recursos, sejam materiais, humanos ou 

financeiros, no desempenho das suas atribuições; 

IV. subsidiar a identificação das competências requeridas para a 

operacionalização dos processos, promovendo a alocação adequada dos 

profissionais, segundo o seu perfil; 

V. orientar eventuais propostas de revisão da estrutura organizacional, 

visando a melhor operacionalização dos processos; e 

VI. criar condições para promover adequações decorrentes de mudanças no 

ambiente externo. 

Deste modo, a implantação da gestão de processos nos Ministérios Públicos tem como 

objetivo: 

I. alinhar os processos organizacionais com as diretrizes e os objetivos 

estratégicos da instituição, promovendo um modelo de gestão integrado; 

II. subsidiar treinamentos e capacitação de novos membros e servidores, 

difundindo o conhecimento institucional e facilitando o processo de 

substituição dos integrantes; 

III.  padronizar processos de trabalhos semelhantes nas unidades da 

instituição; 

IV.  otimizar a alocação dos recursos materiais, humanos e financeiros nos 

processos de trabalho; 

V.  auxiliar na elaboração de propostas de revisão da estrutura organizacional; 

VI.  possibilitar a identificação das competências necessárias para o 

desempenho dos processos, promovendo a alocação adequada de 
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integrantes conforme o perfil; 

VII.  favorecer a adequação dos processos de trabalho frente a mudanças 

externas. 

Por fim, ao implantar uma área que incorpore a gestão de processos, o Ministério 

Público poderá canalizar as energias, habilidades e conhecimentos específicos de seus 

recursos humanos como meio para alcançar a excelência nos serviços prestados à 

sociedade. Para tanto, a posição dessa unidade na estrutura organizacional da 

instituição é de fundamental importância. 
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4 POSIÇÃO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE 

PROCESSOS NO ÂMBITO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Este tópico trata da posição da unidade responsável pela gestão de processos no 

âmbito da estrutura organizacional do Ministério Público brasileiro. 

Em decorrência da crescente complexidade e abrangência dos processos nas 

organizações e da frequência com que a modelagem, melhoria, implantação, integração 

e coordenação de processos têm acontecido, é cada vez maior a necessidade das 

instituições se estruturarem para gerenciar seus processos.  

Segundo Oliveira (2005), a unidade de processos deve ser estruturada como uma 

unidade organizacional de assessoria, já que ela não realiza atividades operacionais, 

mas é um agente facilitador para a otimização dos processos de trabalho que as 

executam. Essa área precisa ser alocada nos níveis hierárquicos mais elevados da 

organização, pois ela necessita do amparo e respaldo da Administração Superior para 

ser vetor da modernização administrativa por meio da melhoria dos processos. 

De acordo com Tregear, Jesus e Macieira (2011), a posição da unidade 

responsável pela gestão de processos no âmbito da estrutura organizacional é uma 

questão importante. Muitas alternativas são possíveis sem uma resposta definitiva. A 

Unidade de Processos pode ser uma unidade completamente separada, ou fazer parte 

de outras áreas (como Planejamento, Gestão de Qualidade, Escritório de Projetos, RH, 

Finanças, ou TI). Não há uma resposta correta para essa questão. As circunstâncias 

particulares da organização irão determinar onde a Unidade de Processos estará 

posicionada e isso também pode mudar ao longo do tempo na medida em que aumenta 

a maturidade da Unidade de Processos. O aspecto mais importante é que a Unidade de 

Processos deve se reportar a um executivo sênior da organização, com pronto acesso à 

Presidência, o que, no caso do Ministério Público brasileiro, correspondem 

respectivamente a algum Membro da Administração Superior e ao Procurador-Geral de 

Justiça. 

Ainda de acordo com Tregear, Jesus e Macieira (2011), o relatório BPTrends 2010 

demonstrou, através de uma pesquisa realizada com organizações que declararam 

possuir um equivalente ao Escritório de Processos ou Unidade de Processos, que as 

localizações mais comuns estão nos níveis executivos, divisional ou departamental, ou 

mesmo na área de TI, conforme figura abaixo: 
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Figura 1: Localização do Escritório de Processos (Tregear, Jesus e Macieira; 2011). 

 
 

Ao avaliar esses dados, o principal autor do relatório, Paul Harmon, comenta: 

“Nossa experiência é que as organizações que trabalham seriamente no nível 

corporativo, geralmente têm seus grupos de Gestão de Processos no nível corporativo, 

reportando-se para um nível executivo ou a um comitê executivo, como planejamento ou 

estratégia. As organizações que têm os grupos de processos de negócios localizados 

nas áreas de TI ou Controle da Qualidade geralmente têm uma perspectiva mais limitada 

em Gestão por Processos e se encontram apenas em parte de toda a gestão processos. 

Neste contexto, conforme último censo do Fórum Nacional de Gestão - FNG/2015, 

do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, aproximadamente 57% dos 

Ministérios Públicos brasileiro apresentavam em sua estrutura organizacional, Unidade 

responsável pela gestão de processos. Por conseguinte, o GT Processos, em novembro 

de 2016, realizou pesquisa nos sites dos Ministérios Públicos brasileiros objetivando 

verificar o posicionamento das referidas Unidades. Assim, verificou que a maioria das 

Unidades de Processos está posicionada em nível de assessoria, ligada direta ou 

indiretamente ao Procurador-Geral de Justiça, conforme figura abaixo: 
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Figura 2: Posicionamento das Unidades de Processos nos MP´s. 

Ao analisar o organograma acima, percebe-se que as Unidades de Processos, 

geralmente, estão subordinadas à Assessoria de Planejamento Estratégico (em dois 

MP´s), Superintendência de Planejamento e Gestão (em dois MP´s), Secretaria de 

Planejamento e Gestão (em três MP´s), Subprocuradoria de Planejamento (em dois 

MP´s), Coordenadoria de Planejamento (em um MP) e Gabinete de Articulação e Gestão 

de Planejamento e Gestão (em um MP). 

Assim, em decorrência da análise do relatório BPTrends 2010, bem como do 

posicionamento atual das Unidades de Processos no Ministério Público brasileiro, pode-

se inferir que a posição ideal da unidade responsável pela gestão de processos no 

âmbito do Ministério Público brasileiro deva ocorrer em nível corporativo, ou seja, 

vinculado as áreas de Planejamento e Gestão Estratégica.  
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5 DELIMITAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE 

RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE PROCESSOS 

 O escritório de processos dentro de uma organização pode assumir várias formas 

de atuação e relacionar-se hierarquicamente com diversas unidades organizacionais, 

sejam elas a unidade gestora, finalística ou de apoio. 

A literatura apresenta três formas de atuação das unidades responsáveis pela 

gestão de processos, e para cada uma delas um posicionamento específico dentro da 

estrutura organizacional. São elas: 

I -  Normativo Colaborativo: assume o papel de normatizar a gestão de 

processos, caminhando desde a governança, estratégia, passando pelo 

controle de qualidade, orçamentos, modelagem, melhoria e implantação. 

II -  Coordenador: atua de forma complementar ao escritório normativo, é 

responsável pela gestão dos processos no dia a dia, ou seja, envolve 

atividades de acompanhamento, controle, registro de dados e identificação de 

desvios nos processos, interferindo no ciclo dos processos, se necessário e 

viável. 

III - Normativo e Coordenador: acumula as atribuições de normatizar a gestão de 

processos e gerenciar o dia a dia dos mesmos. Este tipo de atuação pode 

causar alguns problemas, pois o escritório assume uma postura 

centralizadora e com um possível acúmulo de poder que pode gerar um 

desbalanceamento organizacional. 

 Dentre as responsabilidades das unidades responsáveis pela gestão de 

processos estão incluídas o estabelecimento de padrões, métodos, ferramentas, 

treinamento, governança e integração dos processos, além disso, tem o papel relevante 

na priorização e alocação de recursos em melhorias de processos, dentre outras. 

 Em termos gerais, a área de gestão de processos vai executar as atividades de 

levantamento, análise, elaboração e implementação de rotinas organizacionais.  

 É importante enfatizar a diferença entre os serviços ofertados pela unidade e os 

seus processos internos: 

 (a) serviços, capacidade que é oferecida pela unidade e consumida pela 

organização; 

 (b) processos internos (ou rotinas), aquelas atividades que devem ser 

desempenhadas adequadamente pela unidade de modo que os serviços possam ser 
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oferecidos à organização. 

 Os processos internos, garantem que as demandas de serviços sejam priorizadas 

e os serviços de gestão por processos sejam efetivamente concebidos, entregues e 

melhorados continuamente. 

 Os serviços oferecidos pelo Escritório para a organização estão categorizados 

tanto como: 

 (a) “Serviços de Melhoria de Processos” 

 (b) “Serviços da Gestão do Dia-a-Dia dos Processos”. 

 

 Conforme Tregear, Jesus e Macieira (2011), os serviços de melhoria de processos 

são atividades que abordam a modelagem, análise e o redesenho de processos, já os 

serviços de gestão do dia-a-dia incluem atividades como manutenção da arquitetura e 

repositório de processos, apoio à medição de desempenho e capacitação na gestão por 

processos.  

 O papel da unidade de Processos não é o de centralizar todas as iniciativas de 

BPM existentes dentro de uma organização. Pelo contrário, deve se tornar um centro de 

excelência, sendo o guardião de normas, métodos, padrões e do conhecimento de BPM, 

promovendo ciclos de melhoria contínua e inovação dentro da organização. Desta forma 

pode-se entender a unidade como um prestador de serviços para as demais áreas 

da organização.  

 Uma dica valiosa na implantação da unidade de processo organizacionais é 

a elaboração de um Catálogo de Serviços, possibilitando a rápida identificação e forma 

de requisição dos serviços prestados pela unidade. Uma descrição geral é feita para 

cada serviço, juntamente com outras informações úteis, tais como: detalhes técnicos e 

acordos de nível de serviço.  
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5.1 Atribuições da unidade responsável pela gestão de processos 

I. planejar e propor a padronização dos procedimentos administrativos; 

II. coordenar e realizar o mapeamento dos processos de trabalho nas unidades 

administrativas da Instituição, a fim de racionalizar e otimizar seus procedimentos 

e rotinas; 

III. prestar consultoria interna às unidades da Instituição na elaboração e 

mapeamento dos seus processos de trabalho; 

IV. elaborar diagnóstico situacional para documentar as necessidades de melhoria 

na execução dos processos de trabalhos mapeados; 

V. elaborar e atualizar manuais de procedimentos e processos de trabalho;  

VI. publicar os processos modelados em sites de acesso aos membros e servidores 

do Ministério Público; 

VII. inscrever os macro processos da trabalho da Instituição no Banco Nacional de 

Processos do Conselho Nacional do Ministério Público; 

VIII. acompanhar e avaliar periodicamente os processos de trabalho quanto à 

compatibilidade do mapeamento com a forma de sua execução. 
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5.2 Constituição de uma rede de apoio à unidade responsável pela 

gestão de processos  

 

Os processos de qualquer organização encontram-se sempre em constante 

evolução, tornando difícil seu controle e mesmo seu aprimoramento por uma área que 

não seja a dona destes processos. É impossível falar em desempenho, mudanças e 

melhorias em processos sem a obrigatória participação e comprometimento por parte de 

seus executores e gestores. Além disto, a significativa quantidade de processos 

existentes em qualquer instituição torna inviável que seu gerenciamento seja realizado 

apenas por uma unidade específica. 

Uma das formas de se contornar tais limitações é com a criação de uma rede de 

apoio constituída por representantes de cada unidade organizacional cujos processos 

pretenda-se gerenciar. Por meio desta rede, a área responsável pela gestão de 

processos pode aumentar seu alcance institucional, delegando algumas de suas 

atribuições para os integrantes da rede ao mesmo tempo que assegura o necessário 

envolvimento das áreas executoras no gerenciamento de seus processos. 

Para obter os resultados desejados, é fundamental que esta rede seja composta 

tanto por multiplicadores da metodologia (ou seja, integrantes capazes de executar e 

disseminar a filosofia de gestão de processos na organização) quanto por patrocinadores 

de mudanças (integrantes com poder decisório suficiente em suas áreas de atuação para 

promover e implementar as melhorias necessárias, bem como para determinar o 

desempenho a ser alcançado pelos processos sob sua responsabilidade). 

No desenvolvimento de ações de melhorias de processos, a área responsável 

pela gestão de processos deve manter reuniões periódicas com os integrantes da rede 

com poder decisório nas áreas de negócio (patrocinadores) para, com o auxílio de 

instrumentos de controle, reportar o resultado dos trabalhos desenvolvidos pelos 

multiplicadores, isso, com o objetivo de implantar ações corretivas no plano de trabalho 

das ações para que se alcancem os resultados planejados. 

Na formação da rede também é importante levar em consideração alguns fatores-

chave, tais como: 

✓ A quantidade de pessoas que deverão participar, de modo a garantir que todas 

as unidades e/ou cargos necessários estejam representados por, pelo menos, 

uma pessoa; 
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✓ O perfil desejado para os participantes, especialmente no que se refere à 

proatividade, característica considerada imprescindível para o grupo de 

multiplicadores da metodologia de gestão de processos; 

✓ A definição clara das atribuições, da metodologia e dos objetivos a serem 

alcançados pelo grupo, preferencialmente formalizados por meio de ato oficial 

ou projetos institucionais; e 

✓ A capacitação necessária em gestão de processos para o bom desempenho 

da rede, que pode ser realizada tanto por meio de palestras pontuais como 

por eventos continuados de formação, a depender da dimensão das 

atribuições e objetivos estabelecidos para o grupo. 

Dentre as atribuições constantes na Metodologia de Gestão de Processos 

recomendada pelo CNMP e que podem ser delegadas para a rede, destacam-se: 

mapeamento de processos, análise e melhoria dos processos, implementação das 

melhorias, controle e avaliação do processo. 

Permanece sob responsabilidade da área de processos o planejamento e a 

definição da metodologia a ser utilizada, incluindo-se as metas ou objetivos a serem 

atingidos com a gestão de processos, o monitoramento do ciclo de vida dos processos, 

a validação das ações realizadas pela rede e o acompanhamento estratégico da gestão 

de processos da organização como um todo. 

Em relação a esta última atribuição, é especialmente importante que a área de 

processos fique atenta a algumas armadilhas que podem aparecer a partir da atuação 

em rede, sendo a principal o surgimento de iniciativas simultâneas e desconexas entre 

os integrantes da rede, como por exemplo, no caso de duas promotorias que resolvem 

remodelar o processo de “pedido de material” de maneiras completamente diferentes e 

sem a participação do almoxarifado. Outro problema frequente é o desalinhamento da 

maturidade entre as iniciativas. Por exemplo, enquanto uma unidade evolui muito na 

gestão de seus processos propondo inclusive a informatização de suas atividades, outra 

ainda avança timidamente, muitas vezes por receio da cultura e clima organizacionais 

instalados ou mesmo por não priorizar a gestão de processos. 

Para reduzir e contornar a ocorrência destas situações e tantas outras que podem 

surgir a partir da atuação em rede, a principal estratégia é o fortalecimento da 

comunicação e da integração da equipe, tanto entre si quanto com a área de processos. 

Uma vez que haja um canal aberto e de fácil acesso entre todos os participantes da rede, 

ficará mais fácil identificar iniciativas que estejam desalinhadas, promover o avanço 
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equilibrado da gestão de processos entre as áreas e compartilhar as experiências que 

trouxeram bons resultados. 

 

  



 
27 

  

RECURSOS MÍNIMOS DA 
UNIDADE RESPONSÁVEL 
PELA GESTÃO DE 
PROCESSOS 

Capítulo 6  



 
28 

6 RECURSOS MÍNIMOS DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO 

DE PROCESSOS 

Este tópico abordará os requisitos mínimos para se constituir uma unidade 

responsável pela Gestão de Processos, como os talentos humanos, a estrutura física e 

as ferramentas necessárias para gerenciar os processos de negócio. 

 

6.1 Estrutura de Pessoal 

A forma e o tamanho de uma unidade de gestão de processos variam de 

organização para organização, dependendo do porte de cada uma delas. Em geral, 

utilizam-se de 5 a 10 profissionais para organizações de médio e grande porte, sendo 

que um quadro menor pode ser suficiente em organizações de pequeno porte. Vale 

lembrar que um número maior de profissionais pode ser necessário se a unidade de 

Processos oferecer serviços adicionais. O núcleo de profissionais da Unidade de 

Processos geralmente será permanente, sendo que pode ser complementado por 

profissionais externos para cobrir os períodos de grandes projetos, fornecer 

conhecimentos específicos ou fornecer informações externas. 

Segundo Dieter Kelber, do Instituto Avançado de Desenvolvimento Intelectual – 

INSADI, não é necessária uma formação acadêmica específica para atuar na área de 

Gestão de Processos; o caminho é trilhado por meio de cursos de especialização ou 

mestrados nas áreas de Gestão de Processos e afins. No entanto, ele explica que a 

tendência são os profissionais de Administração, TI e Engenharia trabalharem nesta 

área, por conta da proximidade do assunto e por existirem faculdades que já incluíram 

na grade curricular dos cursos de graduação e pós-graduação disciplinas relacionadas 

ao tema. 

A teoria apresenta uma variedade de papéis que esses profissionais podem 

desempenhar em uma unidade de Gestão de Processos. Contudo, muitos deles são 

convergentes, como pode-se constatar na relação a seguir: 

• Líder da Unidade de Processos 

• Gerente de Processos 

• Gestor de Processos 

• Gestor de Conhecimento 

• Gestor de Projetos de Processos 
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• Especialista em Processos 

• Instrutor 

• Administrador de Ferramenta 

• Analista de Processos 

• Analista de Negócios 

• Modelador 

• Mapeador e Modelador 

• Analista de Qualidade 

• Arquiteto de Processos 

• Dono do Processo 

• Patrocinador da Gestão de Processos 

 

Importante ressaltar que muitos desses papéis poderão ser desempenhados por 

uma única pessoa, assim como em outros casos poderá haver mais de uma pessoa em 

um papel específico. Assim sendo, e considerando as convergências de papéis 

encontrados na literatura, sugere-se a seguinte estrutura de pessoal para atuar na 

unidade de Gestão de Processos nos Ministérios Públicos brasileiros, cuja quantidade 

vai depender da realidade de cada organização: 

6.1.1 Patrocinador da gestão de processos 

É necessário que um integrante da alta gestão da organização seja responsável 

por patrocinar e incentivar o gerenciamento de processos. Dentre suas funções, 

destacam-se a definição da visão da gestão de processos, o incentivo à melhoria 

contínua e o direcionamento das iniciativas que serão desenvolvidas pela Unidade de 

Gestão de Processos. 

6.1.2 Gerente da Área de Processos 

Segundo o BPM CBOK, o gerente da área de processos é responsável pela união 

de vários grupos heterogêneos dentro da organização, sempre no intuito de promover a 

adesão à metodologia de gestão de processos, direcionar as atividades de mapeamento 

e modelagem desenvolvidas pelos analistas e assistentes, além de gerenciar a mudança 

em busca da melhoria contínua. 



 
30 

6.1.3 Analista de processos 

O analista de processo, como o próprio nome indica, é o responsável pelos 

projetos de transformação do processo. Seu papel inclui dar apoio total aos donos de 

processos para que estes tenham todas as informações e dados necessários que os 

auxiliem a tomar decisões. O analista deve procurar manter uma visão sistêmica de cada 

processo, atingindo assim uma melhor compreensão do negócio como um todo, o que 

permitirá eliminar gargalos no fluxo e propor as melhorias necessárias. Para tanto, deve 

possuir    amplo conhecimento e habilidade sobre documentação, desenho e padrões de 

desempenho de processo. 

6.1.4 Assistente de Processos 

O assistente de processos tem como função auxiliar no levantamento e 

mapeamento de processos, elaborar os diagramas (ou fluxos) em notação padrão e 

auxiliar na análise. Em organizações menores, esta função pode ser exercida pelos 

próprios analistas de processos ou mesmo por estagiários. 

6.2 Estrutura Física 

Além da estrutura de pessoal especificada anteriormente, a unidade responsável 

pela Gestão de Processos precisará também de uma estrutura física, mobiliário e 

equipamentos de informática, equivalentes ao número de seus integrantes, podendo 

incluir, se necessário, mesa de reuniões, projetor multimídia, quadros de gestão à vista 

e outros recursos que possam facilitar o trabalho. 

Dentre estes recursos, será preciso definir também as ferramentas (em especial 

softwares e notação padrão) a serem utilizadas para o desenho, análise e gerenciamento 

dos processos. Recomenda-se que sejam utilizadas ferramentas desenvolvidas 

especificamente para a Gestão de Processos, tais como as estabelecidas na 

metodologia BPM (Business Process Management), cabendo porém a cada Ministério 

Público avaliar qual ferramenta atenderá melhor as suas necessidades, de acordo com 

a maturidade desejada em gestão de processos. 

Quanto a este ponto, vale lembrar que a tecnologia tem um papel fundamental no 

gerenciamento dos processos organizacionais, influenciando tanto a forma de realizar o 

trabalho como a maneira de gerenciá-lo. Muitas vezes, o processo obedece a uma 

sequência estrita de atividades, ditada pela sua tecnologia característica ou pela própria 
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lógica do trabalho (Gonçalves, 2000, p.17), motivo pelo qual a escolha da tecnologia 

deverá ser a mais criteriosa possível. 

Finalizando, vale ressaltar que a criação de uma unidade de Gestão de Processos 

pode gerar “custos”, como disponibilização de um espaço físico, criação de novos 

cargos, treinamento de pessoal, compra de novos equipamentos; mas desde que bem 

implementada, em médio/longo prazo é um investimento com retorno garantido e que 

apresentará resultados tangíveis como, por exemplo, a redução de custos, a eliminação 

de gargalos em processos, o melhor funcionamento entre os setores internos e a geração 

de informações estratégicas para o planejamento organizacional. 

Estes resultados serão mais facilmente atingidos especialmente se a estrutura e 

o detalhamento de cada unidade de Gestão de Processos a ser instituída nos Ministérios 

Públicos brasileiros for apropriada à realidade e ao nível de maturidade de cada 

instituição, tendendo a ser única e particular para cada órgão. 
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7 GOVERNANÇA DE PROCESSOS 

A par das definições técnico-teóricas sobre governança de processos, 

amplamente acessíveis em livros ou sites especializados da internet, entendemos mais 

importante a compreensão dos fatores internos que diferenciam o Ministério Público das 

demais organizações de trabalho. 

Dito de outra forma, mais do que uma questão técnica, a governança de processos 

em instituições públicas é uma questão de identificação de características institucionais 

positivas ou negativas, que possam ter impacto no sucesso da implantação e gestão dos 

processos. 

Após mais de dez anos trabalhando com gestão de processos no Ministério 

Público, podemos identificar cinco fatores, dentre muitos, que contribuem decisivamente 

para o sucesso ou o fracasso de uma gestão de processos: 

• Conexão com o Planejamento Estratégico Institucional 

• Patrocínio da Administração Superior 

• Questões de cultura organizacional, cultura estadual e regional 

• Equipe Dedicada 

• Sistema de Indicadores 

7.1 Conexão com o Planejamento Estratégico Institucional 

A Gestão por (ou de) Processos, em suas etapas iniciais, de ser um projeto 

estabelecido a partir de um objetivo definido como estratégico no mapa estratégico ou 

outro instrumento adotado.  

Entendemos como etapas iniciais, as etapas de mapeamento, redesenho e 

definição dos padrões, com a consequente normatização e implantação. Essas etapas 

devem estar claramente definidas em seus tempos, responsabilidades e produtos que 

serão entregues, pois envolverão expectativas das unidades analisadas que deverão ser 

satisfeitas. 

Como é um trabalho que envolve “conhecer” profundamente a forma de trabalho 

das pessoas e, posteriormente na fase de implantação, a mudança da forma de trabalhar 

de muitos, a resistência tende a ser maior, daí a razão de o projeto estar atrelado a um 

objetivo estratégico como justificativa para a sua realização. 

As pessoas tendem a aceitar mais facilmente quando um projeto é consequência 
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de um planejamento estruturado e institucional. 

Outro ponto de suma importância na conexão da gestão por processos ao 

planejamento estratégico é a característica de mudança no comando institucional a cada 

dois anos. Estar “amarrado” ao planejamento melhora em muito a probabilidade de que 

esse não seja mais um projeto abandonado na troca de gestão. Só assim deixará de ser 

um projeto para ser um programa institucional permanente. 

7.2 Patrocínio da Administração Superior 

É um compromisso fundamental para o sucesso de qualquer governança. Em uma 

instituição onde cada membro é chefe de si mesmo, se não houver uma firme 

determinação da Administração Superior em dar cumprimento aos objetivos estratégicos, 

projetos e processos tendem a não serem realizados.  

Por patrocínio da Administração Superior entendemos o firme engajamento – 

derivado do pleno entendimento da importância de uma gestão por processos como 

forma de melhoria organizacional e como resposta às demandas sociais por um 

Ministério Público mais atuante, ágil e eficiente – das pessoas que comandam a 

instituição. 

Aqui cabe ressaltar o importante papel do gestor da governança, a quem cabe a 

função – mais do que operacional, isto é, de detentor de conhecimentos técnicos – de 

fomentador dos patrocinadores. Essa tarefa exige do gestor qualidades tais como 

capacidade de negociação e de convencimento; persistência; paciência; trato e 

conhecimento das questões de política institucional; resiliência – saber avançar e 

retroceder mantendo os objetivos e, acima de tudo, firmeza na demonstração dos 

conhecimentos técnicos. 

O Procurador-Geral de Justiça deve o Patrocinador por excelência. Não obstante, 

é de suma importância que o Corregedor-Geral e os Subprocuradores-Gerais estejam 

imbuídos da mesma carga de compromisso com o projeto. 

7.3 Questões de cultura organizacional, cultura estadual e regional 

Fator crítico de sucesso, não apenas pela diferenciação entre organizações 

públicas de organizações privadas, mas pelo simples fato de que nenhum projeto se 

realiza sem que tenha permeado, em todas as suas etapas, a percepção dos elementos 

formadores e informadores da cultura organizacional, seja nos seus aspectos explícitos 
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seja nos implícitos. 

As nuanças de comando; os relacionamentos interpessoais e institucionais; as 

formas de exercício de poder; as relações entre membros, servidores e estagiários; a 

forma de comunicação oficial e informal; os grupos; o ethos cultural de cada estado, que 

molda o ser, o pensar e o agir de cada pessoa; a chamada “questão da independência 

funcional” e sua relação com a “questão da independência administrativa”; tudo isso 

influencia na forma de abordar o projeto de gestão por processos e, consequentemente, 

na sua transformação em um programa institucional permanente. 

A governança de processos deve estar atenta a todos esses fatores – e a tantos 

quantos possa identificar nos chamados regionalismos de cada estado – para que possa 

estabelecer os critérios de flexibilidade necessários. 

Importante ressaltar, nesse aspecto, é que não há um único ministério público que 

seja igual ou parecido com qualquer outro, seja na sua forma de organização seja na 

sua forma de atuação. Logo, não há porque falar em padrão de governança. De padrões 

técnicos, sim, mas de governança não. Governança é cultura. É mais um elemento 

informador da cultura organizacional. 

7.4 Equipe Dedicada 

Assim como cabe ao gestor de processos o papel de fomentador dos 

patrocinadores, cabe e ele, também, o papel de fomentar em sua equipe – não 

importando o tamanho -  a dedicação ao projeto/programa. 

Aqui devemos entender que dedicação é algo maior que motivação. Os níveis de 

frustração podem ser enormes, diante das constantes dificuldades enfrentadas. Uma 

equipe altamente dedicada é fundamental para a condução de projetos que implicam 

mudanças substanciais na forma de trabalho das pessoas. A frustração ataca a 

dedicação, mas pode não atacar a motivação. Entender essa diferença pode representar 

o sucesso do projeto. 

Não raras vezes, “o argumento da autoridade” tenta se sobrepor “a autoridade do 

argumento”. Uma equipe dedicada é menos suscetível a essas situações.  

7.5 Sistema de Indicadores 

É regra fundamental da Administração que “não se gerencia o que não se pode 

medir”. E a maneira mais eficiente de medir, quando falamos de gestão por processos, 
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é estabelecer um sistema de indicadores que possa avaliar o grau de adequação das 

unidades aos padrões estabelecidos. 

Quando a gestão por processos ultrapassa a fase de ser um projeto – e se 

transforma em um programa institucional – a maneira mais eficiente de controlar a 

permanência dos padrões é o estabelecimento de um sistema de certificação, ou seja, 

um sistema de avaliação da conformidade. 

Os sistemas de avaliação da conformidade (certificação, auditoria), desde que 

tornados obrigatórios, têm o condão de se contraporem ao natural movimento de retorno 

ao status quo ante, isto é, ao antigo sistema de falta de padrões. 

Um sistema de avaliação da conformidade também exerce um papel 

preponderante na questão da cultura organizacional, pois tende a fomentar a “boa 

inveja”, isto é, o uso da certificação como fator de diferenciação entre unidades. Exibir 

um certificado emitido pela autoridade maior da instituição é motivo de orgulho. 

Uma boa governança de processos é aquela que sabe utilizar esse fator como 

alavanca para o sucesso do programa. 

Os cinco fatores acima comentados ressaltam a importância de não se considerar 

a governança de processos como apenas mais um aspecto técnico a ser levado em 

conta. Claro que a base técnica é importante, mas esses são os aspectos diferencias no 

sucesso da Gestão por Processos. 
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8 CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO PESSOAL DA UNIDADE 

RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE PROCESSOS 

Este tópico aborda a capacitação continuada da equipe com foco na realidade das 

unidades do Ministério Público Brasileiro. A capacitação da unidade deve focar áreas que 

contemplem o conhecimento necessário para o desempenho dos papéis citados na 

estrutura mínima da unidade de processos, item 6 deste roteiro. 

A capacitação continuada do pessoal da unidade de processos deve estar 

contemplada no programa de capacitação da instituição, que deve estar alinhado com 

os objetivos do planejamento estratégico.  

8.1 Conhecimentos, habilidades e atitudes 

Considerando as teorias mais recentes sobre gestão de competências, deve-se 

buscar o aprimoramento dos conhecimentos, habilidades e atitudes (CHA), necessários 

ao pleno desempenho das atividades da área de processos. 

8.1.1 Conhecimentos 

Abaixo estão enumerados alguns temas relacionados ao conhecimento técnico do 

pessoal da unidade de processos, e que devem ser abordados num programa de 

capacitação: 

1. Gestão por Processos 

2. Estrutura organizacional 

3. Governança Corporativa 

4. Planejamento Estratégico 

5. Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucionais 

6. Aplicação de Metodologias (como BSC) 

7. Gerenciamento de Projetos 

8. Inteligência de Negócios 

9. Análise de processos de negócios 

10. Mapeamento e modelagem de processos 

11. Automação de processos 

12. Acompanhamento e monitoramento de processos 

13. Auditoria e certificação de processos 
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14. Técnicas de resolução de problemas 

15. Técnicas de elicitação de requisitos 

16. Técnicas de elaboração de diagramas 

17. Técnicas de documentação e arquivamento 

18. Conhecimento do Negócio 

19. Conhecimento do ambiente externo a organização 

20. Conhecimento da organização 

21. Conhecimento da solução 

 

Devido à forte relação existente entre a área de processos e a área de tecnologia 

da informação, a capacitação deve incluir temas como elaboração do Plano Estratégico 

de Tecnologia da Informação - PETI, Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, 

Governança em TI, utilização de softwares de apoio à gestão de processos e operação 

de sistemas utilizados no órgão em suas diversas áreas. 

Além da capacitação em si, é importante que o servidor da unidade busque 

certificações como o Certified Business Process Professional – CBPP (Profissional 

Certificado em Processos de Negócio), fornecida pela Association for Business Process 

Management Professionals – ABPMP (Associação para Profissionais de Gestão de 

Processos de Negócio), como forma de alicerçar a cultura de gestão de processos na 

instituição. 

De acordo com a política de gestão de pessoas e competências de cada MP, pode 

se verificar a viabilidade da certificação ser custeada ou não pelo órgão. 

8.1.2 Habilidades 

É claro que para a formação de um bom profissional não basta o conhecimento 

técnico, é preciso também cultivar habilidades que são cruciais para quem atua na área 

de gestão de processos. As habilidades denotam o saber fazer, consistindo na aplicação 

do conhecimento técnico. Na área de gestão de processos, as seguintes habilidades são 

importantes: 

1. Trabalho em equipe 

2. Delegação de tarefas 

3. Comunicação verbal e escrita 

4. Liderança e influência 

5. Comportamento ético 
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6. Administração de conflitos 

7. Resolução de Problemas 

8. Facilitação e Negociação 

9. Gerenciamento de Tempo 

10. Disposição para aprender 

11. Pensar sistemicamente 

12. Ensino 

13. Uso de softwares e novas tecnologias 

8.1.3 Atitudes 

As atitudes são posturas desejáveis a serem adotadas no desempenho das 

funções. As mais adequadas para atuação na área de gestão de processos são as 

seguintes: 

1. Comprometimento 

2. Tomada de Decisão 

3. Criatividade 

4. Honestidade 

5. Responsabilidade 

6. Iniciativa 

7. Pró-atividade 

8. Determinação 

9. Relacionamento interpessoal 

O programa de capacitação deve buscar a melhoria em todos os aspectos da 

competência, buscando sempre o aperfeiçoamento e a retenção de talentos. 

8.2 Forma de Realização 

Vários cursos e treinamentos estão hoje disponíveis na internet, sejam através de 

pequenas aulas veiculadas em canais do YouTube, ou através cursos completos em 

formato de Educação à Distância - EAD, como por exemplo os oferecidos pela Escola 

Nacional de Administração Pública - ENAP, compreendendo desde da gestão de 

processos, gerenciamento de projetos, contratações de soluções em ti, elaboração de 

PETI e PDTI, até elaboração de indicadores de desempenho institucional. Existe ainda 

a possibilidade de celebração de convênios entre as unidades do MP Brasileiro visando 
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o compartilhamento de recursos para ampliação no quantitativo de pessoal beneficiado 

com a capacitação. 

Não podemos descartar, a importância do CNMP nesse contexto, como 

intermediador na difusão do conhecimento entre as diversas unidades do MP Brasileiro. 

No entanto, é importante salientar que algumas capacitações, possuem um 

caráter eminentemente presencial, o que inviabiliza ou no mínimo prejudica, sua 

realização por EAD. Nesse momento é preciso bom senso e discernimento para 

equilibrar a economicidade com o melhor aproveitamento do conhecimento. 

8.3 Periodicidade 

Em relação aos softwares é recomendada atualização de no máximo a cada dois 

anos, em virtude da velocidade com que os softwares e as novas tecnologias evoluem. 

Outros treinamentos mais conceituais deverão ser realizados de forma 

progressiva, mas constante, de forma a garantir uma evolução gradual de cada servidor. 

É importante assegurar a utilização do conhecimento a ser adquirido efetivamente na 

realização de atividades do dia-a-dia, sob pena do conhecimento se diluir com o tempo, 

e diante de uma necessidade efetiva de sua aplicação, não estar mais sob pleno domínio 

do servidor capacitado. Sem a aplicação do conhecimento adquirido o investimento na 

capacitação se transforma em gasto inadequado de recursos. 

A gestão de processos tem apresentado uma grande evolução nos últimos anos 

em termos de sua aplicabilidade efetiva nas empresas e órgãos públicos. Dessa forma 

também é importante que os treinamentos sejam realizados no sentido de alinhar as 

ações e iniciativas governamentais nessa área com os profissionais envolvidos na área 

de processos, para que a unidade do MP, também se alinhe com as melhores e mais 

modernas tendências na área. 

A participação em congressos, exposições e feiras também é de suma importância 

para que se mantenha um alto nível de trabalho e motivação dentro de cada unidade. 

Esses geralmente ocorrem anualmente, e no sentido de promover uma ampla 

participação dos servidores e ao mesmo tempo não onerar demasiadamente o órgão, 

pode ser montada uma escala de eventos, de forma a garantir a participação de um 

mesmo servidor a cada dois ou três anos nesse tipo de capacitação. 
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ANEXO I - PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DE 

PROCESSOS 
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