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Mapeamento de Processos - Introdução

Este trabalho foi preparado com  a finalidade de orientar aspectos metodológicos e indicar instrumentos de 
apoio adicionais para a realização de mapeamento de processos considerando as limitações impostas pelos 
protocolos de higiene relativas à preservação diante da pandemia de covid-19.

Como é do conhecimento de todos - empresários, executivos e profissionais em geral, o mapeamento de 
processos é uma atividade composta de intervenções que demandam um elevado grau de interatividade entre 
a equipe de consultoria (interna ou contratada) e os componentes da empresa que executam os processo sem 
análise. 

Como já pode ser percebido também, face ao momento atual, com a pandemia do covid-19, muitas empresas 
tem a necessidade de redimensionar suas atividades, formas de organização e mesmo o modelo de negócio. O 
que significa mapear, analisar e simplificar processos de trabalho diante do imperativo do afastamento social.

Assim, de uma forma breve e orientativa, este trabalho objetiva especificamente:

▪ Indicar procedimentos que viabilizem a utilização das ferramentas de mapeamento de processos com 
interações online e por outros meios remotos, dentro de uma dinâmica de trabalho que permita o alcance 
de resultados efetivos; e,

▪ Citar instrumentos adicionais e formas de interação aplicáveis em mapeamento de processos nas condições 
deste momento específico, bem como fornecer referências para consultas, contextualização e atualização 
sobre o tema.
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Mapeamento de Processos – Principais resultados

▪ Diminuir os custos

▪ Eliminar desperdícios  e retrabalho

▪ Aumentar a produtividade

▪ Estimular a inovação

▪ Viabilizar resultados positivos para o negócio

▪ Disseminar o conhecimento

▪ Implantar cultura da melhoria contínua

▪ Melhorar as condições de vida no trabalho

Como já foi mencionado, muitas empresas estão diante da necessidade de redimensionar suas 
atividades, formas de organização e mesmo o modelo de negócio. O que significa mapear, analisar e 
simplificar processos de trabalho diante do imperativo do afastamento social.

E representa, em um cenário de incerteza, a possibilidade de uma tomada de decisão rápida e 
consistente no sentido de:

Retorno ao índice 4



Mapeamento de Processos X Efeito covid-19

Mapeamento

▪ Interação nos contatos é necessária para contextualização

▪ Observação direta é importante para verificar oportunidades de melhoria

▪ Contribuição do pessoal de execução é decisiva em entrevistas e reuniões

▪ Avaliação do uso de espaço físico, funcionamento de equipamentos e 
ergonomia é decorrente avaliação visual

▪ Equipes de execução nem sempre estão qualificadas para atuar sem 
apoio especializado
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Mapeamento de Processos X Efeito covid-19

Covid-19

▪ Interação presencial limitada pelas recomendações de distanciamento 
social

▪ Observação direta prejudicada pelas limitações da comunicação 
remota

▪ Pessoal da execução carente de orientação para mapear os processos 

▪ Melhorias reduzidas pela privação da experiência e do olhar externo
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Mapeamento de Processos – Técnicas e ferramentas mais comuns

Formas usuais de atuação 

▪ Questionários 

▪ Entrevistas

▪ Reuniões

▪ Workshops

▪ Observação direta

▪ Brainstorming

▪ Análises documentais
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Mapeamento de Processos – Acrescentando o trabalho remoto

▪ Questionários 

▪ Entrevistas

▪ Reuniões

▪ Workshops

▪ Observação direta

▪ Brainstorming

▪ Análises documentais

▪ Contatos online e outros meios remotos

▪ Qualificação online do pessoal

▪ Disponibilização de material para registro/levantamento

▪ Filmagem de etapas dos processos

▪ Uso de recursos fotográficos

▪ Acesso a informações em rede
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Mapeamento de Processos  - Trabalho remoto

Participantes e Papéis

Consultoria

▪ Orienta os trabalhos, com a participação das lideranças

▪ Aporta metodologia e tecnologia em gestão de processos

▪ Qualifica os participantes para atuação no mapeamento

▪ Analisa informações levantadas

▪ Identifica junto às equipes alterações imediatas em processos

▪ Introduz a participação de outras partes interessadas na cadeia 
produtiva em análise
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Mapeamento de Processos – Trabalho remoto

Participantes e Papéis

Equipe da empresa cliente

▪ Recebem capacitação para executar levantamentos e observações nos processos

▪ Registram processos em fichas ou diagramas, conforme capacitação recebida da 
consultoria

▪ Verificam disponibilidade de recursos de filmagens e outros para evidenciar 
execução de atividades

▪ Validam processos atuais apresentados, em workshop específico, tais como 
executados (AS-IS)

▪ Participam com a consultoria de análises e modelagem de novos processos

▪ Lideranças apreciam propostas de mudança e definem prioridades, em workshop
específico 
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Mapeamento de Processos – O passo a passo
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A  JB Consultoria Empresarial Ltda. atua desde 1995 em âmbito nacional nas áreas de Gestão de 

Negócios, Planejamento, Estrutura e Modelagem Organizacional, Gestão de Processos, Gestão de 

Pessoas e Desenvolvimento Humano.

Potencializar a capacidade de realização e desenvolvimento das pessoas e das organizações, com 

soluções adequadas às realidades e expectativas do nossos Clientes, são a marca da JB.
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Jorge Barbosa dos Santos é Sócio fundador da JB Consultoria Empresarial Ltda. Com experiência executiva e de 
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abrangência nacional e internacional. Atua pelo SEBRAE na consultoria e capacitação de Micro e Pequenas 
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projetos,  entre outras. Produz conteúdo e é docente em cursos de graduação, especialização e seminários sob 
temas nas áreas da gestão organizacional e de negócios, gestão de pessoas, gestão da saúde, psicologia aplicada, 
qualidade de vida e afins. Psicólogo clínico, com mais de 25 anos de atuação em psicoterapia individual, 
orientação profissional e qualidade de vida.  jorge.barbosa@jbconsul.com.br

Avisos Legais: (1) Esta publicação é disponibilizada pela JB Consultoria Empresarial Ltda. em 
caráter informativo, não caracterizando qualquer compromisso de prestação de serviços ou 
obtenção de resultados. (2) As garantias relacionadas aos produtos e serviços da JB Consultoria 
são aquelas declaradas em contratos firmados com os clientes. (3) O conteúdo deste material 
está sujeito a alteração sem aviso prévio. (4) É permitida a utilização de trechos deste trabalho, 
desde que mencionada a fonte. 

Retorno ao índice

http://www.jbconsul.com.br/
mailto:jorge.barbosa@jbconsul.com.br

