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7 dicas para fazer mapeamento 
de processos de forma impecável

O mapeamento de processos é uma ferramenta
que pode ser utilizada por gestores para
impulsionar o crescimento de seus negócios. 
Eles conseguirão um controle maior e poderão
tomar medidas que otimizem suas atividades.
Para usufruir dessas vantagens, é necessário saber
o que exatamente consiste o mapeamento de
processos, quais são as melhores estratégias e
dicas para estruturá-lo, além de saber como fazer
o desenho dos processos no campo prático. 

Continue a leitura para saber tudo isso!
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DETERMINE OBJETIVOS

A primeira etapa é listar os objetivos que
serão atingidos com o mapeamento dos
processos. 

Você pode defini-los respondendo as
perguntas a seguir:
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Por que a empresa está fazendo o
mapeamento? 

Quais são os ganhos que serão
conquistados com o mapeamento? 

Há riscos envolvidos no processo? 

Entre outras que entender necessárias.

DETERMINE OBJETIVOS01
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Defina os colaboradores
envolvidos
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Aqui é preciso estabelecer quais são os
indivíduos que farão parte do
mapeamento de processos.

Geralmente os responsáveis pela
atividade são os administradores ou
sócios do negócio e os líderes de
diferentes setores.

DEFINA OS COLABORADORES ENVOLVIDOS02
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Também é viável solicitar opiniões aos
colaboradores sobre os processos da
empresa. 

Eles podem fornecer informações
valiosas para que você faça um
mapeamento mais adequado à
organização.

DEFINA OS COLABORADORES ENVOLVIDOS02
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Faça um diagnóstico geral
dos Processos Atuais
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Faça um estudo geral sobre os
processos, atividades e fluxo de trabalho
atual. 

Essa etapa é importante para que você
conheça melhor o funcionamento da
empresa. 
Confira o que deve ser analisado: 

FAÇA UM DIAGNÓSTICO GERAL DOS PROCESSOS ATUAIS03
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Componentes
Registrar todos os ativos e recursos da empresa, como energia, maquinário, materiais e tecnologias usadas
no processo produtivo. 
Também devem ser anotadas as metodologias de trabalho aplicadas e regras internas do negócio.

internos: pessoas ou grupos que fazem entradas ou componentes ao negócio;
externos: empresas que provêm insumos, mercadorias, serviços e matérias-primas.

Fornecedores
Liste todos os fornecedores do negócio e os classifique em duas categorias:

Limites do processo
Os limites consistem nos pontos extremos do fluxo produtivo, ou seja, o ponto de início e fim dos processos
da organização. Em uma empresa de serviços, por exemplo, as atividades podem iniciar com o pedido do
cliente e encerrar com o atendimento pós-venda.

FAÇA UM DIAGNÓSTICO GERAL DOS PROCESSOS ATUAIS03
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Identifique as
entradas e saídas
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entrega de bens por fornecedores;
contratação de novos colaboradores;
recebimento de serviços de TI.

Identifique os diferentes recursos que
entram ou saem do negócio. 

As entradas consistem nos novos
elementos que são introduzidos no
fluxo produtivo da empresa, como:

IDENTIFIQUE AS ENTRADAS E SAÍDAS04
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As saídas são resultados produzidos pela
empresa e entregues aos clientes.
É importante que a empresa tenha foco
na satisfação da necessidade dos
compradores. 

Essa análise possibilita que o
administrador encontre entradas não
usadas ou saídas desnecessárias,
ajudando a otimizar o processo.

IDENTIFIQUE AS ENTRADAS E SAÍDAS04
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Encontre melhorias
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Faça uso de diferentes ferramentas que
o ajudam a conhecer melhor os
processos do negócio e encontrar falhas.

Confira algumas na próxima página

ENCONTRE MELHORIAS05
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Ciclo PDCA

5W2H

Matriz GUT

Diagrama de Ishikawa

Aprimoram-se os processos por meio dos atos de planejar, fazer, checar e agir;

O administrador registra como, quando, por que, onde, quem e quanto custará cada processo para
a empresa;

Auxilia o gestor a priorizar problemas conforme a gravidade e urgência do negócio;

Ajuda a identificar motivos que geram problemas específicos.

ENCONTRE MELHORIAS05
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Com os estudos realizados até aqui,
pode-se identificar quais são os
gargalos, atrasos e inconformidades nas
atividades, os recursos desperdiçados e
quais são as atividades críticas ou que
geram mais valor ao cliente.

ENCONTRE MELHORIAS05
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Mapeie Novos
Processos
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Nessa etapa é feito o mapeamento dos
processos aplicando as melhorias
encontradas anteriormente. 

Deve-se criar um fluxograma que mostra
de forma clara quais são as entradas,
ferramentas utilizadas, responsáveis por
cada etapa e suas funções, técnicas
aplicadas e saídas.

MAPEIE OS NOVOS PROCESSOS06
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O mapeamento deve ser simplificado,
ter suas atividades interligadas e
racionalizadas, fazendo com que todo o
processo seja otimizado.

MAPEIE OS NOVOS PROCESSOS06
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Monitore, revise e otimize
o mapeamento
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Por fim, escolha e aplique os
indicadores-chave de desempenho
(KPIs) que serão usados para saber quais
foram os ganhos obtidos com o novo
mapeamento — o que pode ser feito
facilmente com um sistema de gestão.

MONITORE, REVISE E OTIMIZE O MAPEAMENTO07
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Verifique se os resultados foram os
esperados, revise o mapeamento
periodicamente, encontre pontos de
melhoria e faça aprimoramentos
graduais para torná-lo mais eficiente.

MONITORE, REVISE E OTIMIZE O MAPEAMENTO07
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Como fazer o desenho
de projetos

adequadamente?



Existem várias
plataformas gratuitas
que podem ser usadas
pelos administradores
para criar diagramas
sobre o fluxo de
trabalho

Confira ao lado!

LOVELY CHARTS: 
permite criação de desenhos visualmente mais 
agradáveis;

BPMN.IO: 
ferramenta para desenho de processos que funciona 
de intuitiva e simples;

DRAW.IO: 
permite criar qualquer diagrama ou gráfico 
ilimitadamente;

BIZAGI MODELER: 
aplicativo gratuito, em português e permite uso de 
cores para fazer os desenhos.
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Dependendo do sistema de gestão que a
empresa utiliza, é possível interligar ou
montar o fluxograma na plataforma.

Assim é possível visão clara de como
funciona o processo e verifica o
desempenho do novo mapeamento
estruturado.

COMO FAZER O DESENHO DE PROJETOS ADEQUADAMENTE
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A empresa que desenvolve e aplica o mapeamento de
processos consegue impulsionar a sua produtividade,
eliminar erros, desperdício e usufruir de muitos outros
benefícios que aumentam sua competitividade.

Lembre-se: É necessário usar a tecnologia
inteligentemente a seu favor para garantir sucesso na
operação.
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QUE BOM QUE VOCÊ SE INTERESSOU 
PELO CONTEÚDO! 

ENTÃO VAMOS ALÉM?
O que você acha de receber uma 

consultoria gratuita, sobre o Sistema 
ERP ideal para a sua empresa?

QUERO RECEBER CONSUTORIA GRATUITA

https://www.artsoftsistemas.com.br/mega-consultoria-gratuita-erp-para-pequenas-e-medias-empresas/
https://www.artsoftsistemas.com.br/mega-consultoria-gratuita-erp-para-pequenas-e-medias-empresas/
https://www.artsoftsistemas.com.br/mega-consultoria-gratuita-erp-para-pequenas-e-medias-empresas/
https://www.falcora.com.br/mega-consultoria-gratuita-erp-para-pequenas-e-medias-empresas/


Obrigado!
Estamos aqui para te ajudar! 

Entre em contato conosco clicando           e saiba como 
as soluções da Falcora podem ajudá-lo

aqui

www.falcora.com.br

https://api.whatsapp.com/send?phone=552199706-5323
http://www.falcora.com.br/

