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Conteúdo

• Conceito de Processos

• Visão Tradicional x Visão por Processos

• Principais etapas da GP

• Mudanças Significativas

• Permeabilidade dos processos

• Desafios da GP

• Integração da GP com o Sistema de Gestão

• Como usar a GP no dia-a-dia

• A GP e os Sistemas Normativos

• Sistema de Indicadores

• Criação da cultura de melhoria
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Escolha um processo de sua preferência (restaurante, hotel,
panificadora, sorveteria, loja comercial, etc.) e responda as
questões a seguir. (Você pode não precisar responder todos os
itens – ou talvez precise acrescentar alguns.

Atividade

1. Identifique o nome do processo.
2. Deixe claro qual o começo e o fim (limites) do processo.
3. Defina claramente os principais passos do processo.
4. Defina processo e faça um esquema.
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Atividade

5. Quais as principais diferenças entre uma empresa
organizada funcionalmente e uma empresa organizada por
processos?

6. Toda atividade que não agrega valor para o negócio deve ser
eliminada? Por quê?
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A solução desta atividade deve ser em formato de relatório síntese da
turma com a seguinte identificação:
Cidade:
Escola:
Turma e turno:
Professor presencial:
Nome dos alunos:
Solução:
Questão 1 - ......
Questão 2 - ...... Assim sucessivamente.

O relatório desta atividade deve ser enviado para professor até o dia
16/11/18:
E-mail: jct.jac2705@gmail.com

Atividade
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Conceito de 
Processos
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Toda Organização é uma coleção de
processos que são executados.

Nas empresas, embora não estejam
documentados (mapeados) em detalhe,
eles são conhecidos e executados

Não existe um produto ou um serviço
oferecido por uma empresa sem um
processo.

Exemplo: Atender ao Pedido do Cliente
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Qualquer que seja nosso posicionamento hierárquico,

nós temos um negócio dentro da empresa na qual

trabalhamos

Processos é o resultado da articulação de:

• Pessoas

• Instalações

• Equipamentos e

• Outros recursos (materiais,...)
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Processos são atividades logicamente relacionadas que, usando
recursos do negócio, produzem resultados reais, adicionando valor a
cada etapa.

Vendas Produção Finanças

... fronteiras Funcionais e Organizacionais...

Fabricante
Distribuidor

Fornecedor
Cliente

... fronteiras Hierárquicas...

Processos cruzam...

Estratégico

Planejamento

Controle

Operacional... fronteiras na Cadeia de Suprimentos
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O PROCESSO
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Os processos e a agregação de valor:

Sempre que o trabalho humano satisfaz as

necessidades das pessoas, ele agrega valor.

Então...

Agregar valor é agregar satisfação ao seu cliente.

Os clientes só pagam por aquilo que na sua percepção 

tem VALOR
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Criar Valor é aumentar o número de características do seu

produto ou serviço, de forma diferenciada do seu

concorrente, de forma a transcender a demanda existente.

Criar distinção em todas as

esferas de atuação, oferecendo

incrementos de valor em cada

serviço ou produto oferecido
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Em geral, organizações estruturadas por função apresentam
dificuldades de ver os vários processos que são
desenvolvidos para atender às necessidades dos Clientes
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Como algumas pessoas enxergam e entendem a Empresa

Organograma ProcedimentosEstratégias
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Para produzir um bem ou serviço necessitamos 

construir um processo

Um processo de negócios é um conjunto de três ações:

Processo de Negócio

Introduzir Processar Enviar/Entregar

Fornecedor Cliente
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Visão Tradicional
x

Visão por Processos
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Somos prisioneiros de estruturas que desconhecemos

Peter Senge

Se aprendermos a ver estruturas dentro das quais 

trabalhamos, acabamos dominando a habilidade de trabalhar 

com elas e mudá-las

Visão Tradicional X Visão por Processos
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ATRIBUTOS

VISÃO 

TRADICIONAL

VISÃO POR 

PROCESSO

1 - Foco Chefe Cliente

2 - Relacionamento  

Primário

Cadeia de comando Cliente -

Fornecedor

3 - Orientação Hierárquica Processo

4 - Quem toma 

decisão

Gerência Todos os 

participantes

5 - Estilo Autoritário Participativo

6- Objetivo Redução de Custos Prevenção de Custos
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Processos Tecnologia

Pessoas

Elementos que formam uma Organização

Cliente

Processos Tecnologia

Pessoas

Chefe

Qual o Foco???
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Cria Valor

Processos Tecnologia

Pessoas

Cliente

Gera Custos

Cliente
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Equilíbrio Desequilíbrio

• Não sabem o que precisam fazer

• Não sabem como fazer

• Não sabem a importância do seu

trabalho dentro do processo

• Não se engajam• Desorganizados

• Não documentados

• Não melhorados

• Não simplificados

• Adquirida por modismos

• Sem maturidade

• Ultrapassadas
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Um resultado desejado é mais eficientemente atingido

quando os recursos e as atividades são gerenciadas

como um processo.

Identificar, entender e gerenciar um sistema de

processos inter-relacionados para um dado objetivo

contribui para a melhoria da eficácia e da eficiência.

Princípio 1 - Foco no Cliente

Princípio 2 –Liderança

Princípio 3 - Envolvimento das pessoas

Princípio 4 - Abordagem de processo

Princípio 5 - Abordagem sistêmica

Princípio 6 - Melhoria contínua

Princípio 7 - Abordagem factual à tomada de decisão

Princípio 8 - Relacionamento mutuamente benéfico de fornecedores

ISO-9000:2000
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