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1. APRESENTAÇÃO 

Com o objetivo de promover a eficiência administrativa, o Poder Executivo do Estado do 

Rio de Janeiro deu início ao projeto de implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI-RJ 

em diversos órgãos.  

O Sistema Eletrônico de Informações – SEI – é um sistema de gestão de processos e 

documentos eletrônicos, com interface amigável e práticas inovadoras de trabalho, tendo como 

principais características a libertação do paradigma do papel como suporte físico para documentos 

institucionais e o compartilhamento do conhecimento com atualização e comunicação de novos 

eventos em tempo real. 

Traz como principais benefícios o aumento da celeridade, transparência, organização e eficiência 

processual, além de proporcionar uma significativa economia ao reduzir a demanda por papel (que 

também traz um ganho ambiental), mão de obra (nos arquivos, protocolos e setores, que não mais 

precisarão autuar processos, nem cadastrá-los no UPO e em planilhas paralelas), correios (envio de ofícios 

e outros documentos para outros órgãos), além de demanda por espaços para arquivos. 

O SEI, sistema desenvolvido pelo TRF/4, foi escolhido como a solução de processo 

eletrônico no âmbito do projeto Processo Eletrônico Nacional (PEN), iniciativa conjunta de órgãos e 

entidades de diversas esferas da administração pública, com o intuito de construir uma 

infraestrutura pública de processos e documentos administrativos eletrônicos. Coordenado pelo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o PEN proporciona a integração de diferentes 

esforços que já estavam em curso no âmbito do governo federal e objetiva a melhoria no 

desempenho dos processos da administração pública, com ganhos em agilidade, produtividade, 

transparência, satisfação do público usuário e redução de custos. 

2. GESTÃO DO SEI-RJ 

A Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança (SECCG), por intermédio da 

Superintendência de Gestão por Processos (SUPGP)), atua como o órgão central dos processos 

administrativos eletrônicos e, consequentemente, na gestão do SEI-RJ. 
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Como órgão central, compete à SECCG: 

• Disponibilizar e manter o sistema para os órgãos e entidades autárquicas e 

fundacionais  do Poder Executivo Estadual; 

• Conduzir a implantação do SEI-RJ nos órgãos e entidades autárquicas e fundacionais  

do Poder Executivo Estadual; 

• Normatizar a utilização do sistema eletrônico de informações; 

• Dirimir dúvidas do usuário. 

3. ESCRITÓRIO DE PROCESSOS DA SUPGP 

O Escritório de Processos da SUPGP tem como atribuição instituir uma metodologia 

padrão, de modo a orientar e capacitar os diversos órgãos no trabalho de mapeamento de 

processos para a implantação do SEI. Ademais, caberá ao Escritório de Processos a função de 

difundir a cultura de gestão por processos no âmbito do Poder Executivo. Dessa maneira, será 

possível fomentar a realização de mapeamento de processos, o que acabará por aprimorar o 

conhecimento dos processos organizacionais por parte dos agentes públicos, estimulando a 

transparência, a celeridade, o compartilhamento de ideias e evidenciando oportunidades de 

melhoria. 

Nesse sentido, o Escritório de Processos da SUPGP empenhou-se no estudo da literatura 

disponível acerca do tema gestão por processos e produziu a metodologia que se propõe a seguir. 

O que se encontra nos apontamentos é resultado de um esforço de análise crítica, com o intuito de 

oferecer uma metodologia adaptada à realidade dos diversos órgãos que compõem o Poder 

Executivo do Estado do Rio de Janeiro. 

4. OBJETIVO 

O manual de Gestão por Processos da Superintendência de Gestão por Processos (SUPGP) 

propõe-se a direcionar as iniciativas de processos organizacionais no âmbito do projeto de implantação do 

Sistema Eletrônico de Informações – SEI- RJ em órgãos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. 
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Este manual apresenta um exame detalhado da metodologia adotada pelo Escritório de 

Processos da SUPGP. Desse modo, busca-se alcançar a padronização de representações de 

processos organizacionais identificados no Poder Executivo, ao longo do projeto de implantação de 

processos administrativos no Sistema SEI-RJ. Ao fim do projeto, os órgãos terão à disposição um 

valioso acervo, que chamaremos de base de conhecimento corporativa que permitirá, no futuro, a 

realização de estudos para aperfeiçoamento dos fluxos de trabalho. 

A metodologia sugerida baseia-se nos conceitos do Guia para o Gerenciamento de Processos de 

Negócio (BPM CBOK). Assim, espera-se que este material auxilie no estudo dos processos organizacionais 

e forneça diretrizes aos servidores envolvidos em iniciativas de mapeamento de processos organizacionais 

no âmbito do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. 

5. BASE DE CONHECIMENTO CORPORATIVA 

A gestão por processos é uma importante base para a gestão de conhecimento nas 

organizações. Processos são uma forma estruturada de registrar o conhecimento, a forma mais 

produtiva de se realizar um trabalho. Para compreender realmente como funcionam os processos, 

com o objetivo de aperfeiçoá-los e ainda de registrar o conhecimento neles existente, é necessário 

adotar ferramentas que possibilitem uma compreensão completa de cada passo do processo e de 

suas inter-relações.  

É importante notar que os processos e o fluxo de conhecimentos não podem ser 

separados, uma vez que os conhecimentos constituem entradas do processo, são utilizados durante 

o processamento e são gerados como saídas dos processos. O fluxo de conhecimentos é, portanto, 

inerente ao processo. Logo, pode-se identificar problemas nos processos por meio da análise dos 

correspondentes fluxos de conhecimento (YOO, SUH e KIM, 2007). 

Ao combinar os processos e práticas de gestão do conhecimento à gestão por processos – 

ou seja, incorporando a gestão do conhecimento aos próprios processos do negócio – é possível 

aproveitar de forma mais efetiva o conhecimento disponível na organização, e usar isso a favor 

tanto da geração de resultados para o negócio (maior produtividade) quanto da evolução da 

organização (aprimoramento dos processos e aprendizagem organizacional). 
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Nesse sentido, foi criado no SEI-RJ um modelo de base de conhecimento corporativa, onde 

estarão disponíveis todas as informações necessárias à boa execução de um processo 

administrativo. Este modelo foi idealizado seguindo o modelo de Relatório de Situação Atual1 

elaborado pela SUPGP. 

A Base de Conhecimento é um importante espaço dentro do SEI-RJ, onde são encontradas 

as informações essenciais para a boa execução de um processo administrativo. Nela, estarão 

disponíveis as seguintes informações: 

• Descrição do processo; 

• Lista de papéis e responsabilidades; 

• Macroprocesso; 

• Processos e descrições de suas atividades; 

• Relação de documentos tramitados no processo. 

De forma a garantir uniformidade e a eficiência dentro dos órgãos que utilizarão o SEI- RJ, 

o Órgão Central por meio da SUPGP ficará responsável pela validação, inclusão e alteração das 

informações relacionadas a cada processo disponível na Base de Conhecimento Corporativa. 

Todas as iniciativas de modelagem de processos no âmbito da implantação do SEI serão 

disponibilizadas na Base de Conhecimento Corporativa.  

6. CONCEITOS 

Nesta seção, serão apresentados alguns conceitos essenciais ao tema gestão por processos 

e imprescindíveis à compreensão da metodologia sugerida. 

Atividade Organizacional 

Conjunto de tarefas desempenhadas por uma unidade organizacional específica, 

orientadas para um objetivo definido, produzindo um resultado específico. Seu enfoque é "o que 

fazer" como pré-requisito indispensável para alcançar o objetivo. Sua execução pode exigir o 

                                                           
1
 O Relatório de Situação Atual encontra-se disponível no Anexo 2 
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emprego de recursos humanos, materiais, financeiros e/ou tecnológicos. Para descrever uma 

atividade, é necessário utilizar uma frase iniciada com verbo no modo infinitivo.  Exemplo: “Atender 

demandas”. 

Tarefa Organizacional 

Equivale ao maior detalhamento das atividades, constituindo uma sequência de etapas 

predefinidas. Trata-se de explicações detalhadas de "como fazer" a tarefa, o que pode motivar a 

elaboração de procedimentos, normas, manuais, etc. 

Evento 

Fato ocorrido ou situação definida ao longo do processo. Pode constituir uma 

consequência de uma atividade específica ou, ao contrário, pode provocar a realização de uma. 

Esses elementos enriquecem o desenho de processo, sobretudo em fluxos processuais de grande 

complexidade. Exemplo: “Solicitação Aprovada”. 

Macroprocesso 

São grandes conjuntos de atividades pelos quais a organização cumpre a sua missão, 

gerando valor. Correspondem às funções da organização que devem estar alinhadas aos objetivos 

estratégicos de suas unidades organizacionais.  

Processo 

Conjunto de atividades e tarefas interdependentes, ordenadas no tempo e no espaço e 

cuja finalidade é gerar resultados à organização. Caracterizam-se por entradas (insumos) e saídas 

(produtos) bem definidas e são frequentemente relacionados às áreas gerenciais, finalísticas e de 

apoio. 

A depender da complexidade do processo, pode-se julgar necessário seu 

desmembramento em subprocessos. Tal opção poder proporcionar, aos gestores, melhores 

condições para a análise de cada uma das fases de execução. 

Subprocesso 
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Conjunto de atividades e tarefas interdependentes que tem por finalidade alcançar um 

objetivo específico, em apoio a um processo de nível complexo. Trata-se de uma representação 

mais detalhada dos fluxos de trabalho que compõem o processo. 

Cadeia de Valor 

Conjunto de atividades primárias e de atividades de apoio executadas pela organização e 

relacionadas entre si. Ao representá-las, a organização reconhece o valor por elas gerado.  

Dono do Processo 

Setor ou agente responsável pelo processo. Detentor do poder de decisão, ele tem a 

responsabilidade de gerenciá-lo, designar os servidores para a execução das atividades e tarefas, 

além de validar os fluxos propostos. O dono do processo deve ser identificado, no mínimo, pela 

unidade organizacional gestora do processo. 

Ator do Processo 

Unidade organizacional envolvida diretamente no processo, sendo responsável pela 

execução de uma atividade organizacional ao menos. 

Gestão por Processos 

É uma orientação conceitual que representa a integração entre todas as funções 

desempenhadas por uma organização em seus vários departamentos, de ponta a ponta. 

Ela se contrapõe à abordagem funcional tradicional, na qual as organizações são segmentadas 

por áreas de atuação, altamente burocratizadas e carentes de visão sistêmica do trabalho que realizam. 

Desenvolvida com o intuito de dar suporte à organização na busca por melhor 

desempenho, a abordagem por processos permite a especificação do trabalho realizado, o 

desenvolvimento de sistemas, a gestão do conhecimento, o redesenho e a melhoria.  

A gestão por processos encontra alinhamento com as boas práticas de gestão, 

apresentando relação com o planejamento estratégico na elaboração de definições e na gestão de 

projetos para maior celeridade e efetividade. 
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Governança por Processos 

É um dos mais importantes aspectos para o sucesso da gestão. Está relacionada à elaboração, 

implantação, procedimentos, diretrizes, ferramentas e instrumentos que direcionam a gestão por 

processos.  

Refere-se à definição de responsáveis pela tarefa de administrar os processos, à 

configuração da estrutura na organização e à coordenação das iniciativas de processos entre as 

unidades funcionais da organização.  

Stakeholders 

Pessoas ou organizações que sofram algum tipo de efeito por conta das ações de 

determinada organização. Como exemplo de stakeholders, podem ser citados fornecedores, 

cliente, patrocinador, etc. 

Notação BPMN 

BPMN é uma sigla correspondente a Business Process Modeling Notation (Notação de 

Modelagem de Processos de Negócio). Trata-se de uma linguagem gráfica composta por símbolos 

padrão que uniformiza e facilita a visualização dos processos. 

7. GESTÃO POR PROCESSOS 

A gestão por processos ou Business Process Management (BPM) é vista como uma 

abordagem sistêmica de gestão e uma proposta de solução aos problemas da organização. A 

aplicação de BPM nas empresas tem como principal objetivo analisar os processos de negócio da 

organização e tratá-los como ativos que possibilitam mudanças e melhorias.  

O BPM se propõe a criar uma nova forma de gerenciar a organização, conforme orientação 

do guia BPM CBOK (2013) e demonstrado na afirmativa do presidente da ABPMP International, 

Tony Benedict (2013, p. 7), “é uma disciplina que muda a forma tradicional de como as 

organizações gerenciam seus fluxos de trabalho, representa uma revolução na direção de 

mudanças rápidas e inovação para otimizar o trabalho e o relacionamento com clientes”. 
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A organização que tem o objetivo de aplicar a gestão por processos como fator estratégico, 

e criar uma cultura baseada em processos, deve alinhar os interesses e objetivos da organização 

com o Gerenciamento de Processos, a fim de adquirir o comprometimento dos envolvidos e 

disseminar o pensamento por processos nas áreas.  

Portanto, a análise dos processos propicia à organização uma visão contínua e detalhada 

do trabalho executado, refletindo em geração de valor para o cliente. No caso das organizações 

públicas, esse valor é refletido nos serviços prestados à sociedade direta ou indiretamente. 

7.1. PRINCÍPIOS DA GESTÃO POR PROCESSOS  

A gestão por processos deve estar fundamentada em valores que norteiam o 

desenvolvimento das ações, são eles: 

Satisfação dos clientes 

As necessidades, perspectivas e requisitos dos clientes internos e externos devem ser 

conhecidos para que o processo seja projetado de modo a produzir resultados que satisfaçam suas 

necessidades. Deve haver sinergia do que é executado com o que o cliente espera receber.  

Gerência participativa 

A organização deve conhecer e avaliar a opinião dos seus colaboradores, a fim de obter o 

envolvimento de todos, assegurando que as ideias sejam discutidas e um melhor desempenho do 

processo seja alcançado. 

Desenvolvimento humano 

Para se chegar a melhor eficiência da organização é necessário o conhecimento das habilidades 

das equipes e os aspectos relacionados às pessoas, tais como: a criatividade, a motivação e a competência.  

Metodologia padronizada 

Na intenção de evitar desvios de interpretação e facilitar o alcance dos resultados 

esperados, é importante definir e seguir as metodologias propostas.   

Melhoria contínua 
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O comprometimento com o aperfeiçoamento contínuo é o principal objetivo da gestão por 

processos, de modo a evitar retrabalhos, gargalos e garantir a qualidade do processo de trabalho. 

Informação e comunicação 

É importante disseminar a cultura por processos na organização, divulgar os resultados 

alcançados e compartilhar o conhecimento adquirido. 

Busca da excelência  

Para alcançar a excelência, os erros devem ser minimizados e as suas causas eliminadas, 

sempre considerando a melhor oportunidade de acerto. É preciso a definição clara do que é certo e 

vantajoso para a organização e seus clientes para que seja possível traçar os objetivos da Gestão 

dos Processos organizacionais. 

7.2. CICLO DE VIDA BPM 

O BPM se apresenta como ciclos de aprendizado contínuos, por meio da análise e estudo 

dos processos, proposição e implantação de melhorias, em que as informações geradas permitem 

aprendizados evolutivos. Ressalta-se que o ciclo de vida apresentado pode ser utilizado como um 

direcionador para as iniciativas de mapeamento de processos que serão desenvolvidas pelos 

pontos focais das secretarias ou pelo escritório de processos.  

A seguir, o ciclo de vida BPM, conforme manual CBOK, que ilustra a metodologia BPM e 

reflete a gestão por processos. 
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Figura 1: Ciclo de Vida BPM 
Fonte: Guia CBOK (2013) 

 

O Ciclo de Vida BPM, mostrado na Figura 1, é constituído pelas seguintes fases: 

Planejamento, Análise, Desenho, Implementação, Monitoramento e Controle e Refinamento.  

Planejamento  

Consiste em alinhar os interesses e os objetivos da organização com o Gerenciamento de 

Processos, a fim de garantir um planejamento voltado para processos. Nessa fase, são relacionados 

os papéis e responsabilidades, isto é, o patrocínio para a iniciativa de BPM, além das expectativas, 

metas a serem alcançadas, expectativas de desempenho e metodologias.  

Análise do Processo de Negócio 

Nessa etapa, pretende-se entender os processos estratégicos alinhando-os com as metas e 

objetivos da organização. Para isso, são reunidas informações acerca dos planos estratégicos, os 

modelos de processo, as medições de desempenho e outros aspectos. Além disso, é definido o 

escopo do projeto e analisado o ambiente de negócio onde será feito a modelagem. 

A fase de análise tem como ponto principal mostrar o panorama em que será desenvolvido 

o projeto. Para isso são aplicadas técnicas que propiciem o diagnóstico da situação atual do 

negócio. Sendo assim, nesse momento do ciclo de vida métodos para entender o processo são 

utilizados e registrados por quem está executando o mapeamento do processo, tais como: 
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entrevistas com os envolvidos no negócio, levantamento de pontos importantes do processo, 

Cenários, Survey/Questionário e 5W2H. 

Desenho ou Modelagem de Processo de Negócio 

Em relação ao desenho e modelagem de processo, é feita a representação do processo, 

podendo ser executado tanto para o mapeamento da situação atual como para o mapeamento da 

situação futura. Nessa fase, as atividades são retratadas tendo uma visão do trabalho e suas interações.  

O Guia CBOK (2013) ao mencionar sobre modelagem de processo propõe que: 

“O propósito da modelagem é criar uma representação do processo de maneira completa 
e precisa sobre seu funcionamento. Por esse motivo, o nível de detalhamento e o tipo 
específico de modelo tem como base o que é esperado da iniciativa de modelagem. Um 
diagrama simples pode ser suficiente em alguns casos, enquanto um modelo completo e 
detalhado pode ser necessário em outros” (CBOK, 2013, p. 72). 

Percebe-se que a representação do processo deve ser definida de acordo com o que é 

esperado pelo cliente, com a realidade do processo e com a metodologia de modelagem de 

processos definida pelo escritório de processos.  

Através da Metodologia de Modelagem de Processos, é possível obter orientações quanto ao 

uso da notação utilizada, bem como boas práticas de modelagem de processos e descrição das atividades. 

Implementação  

A fase de Processos é definida pelo Guia CBOK como aquela cujo objetivo é executar o desenho 

aprovado do processo de negócio, através da operacionalização de procedimentos e fluxos de trabalhos, 

como também da documentação dos mesmos, e, quando necessário, deve-se prever a elaboração de 

políticas e procedimentos novos ou de revisão, apontando os gargalos e melhorias no processo.  

Monitoramento 

Feita a implementação do processo, é de suma importância que ele seja monitorado e 

controlado. Nesse contexto, tem-se a etapa de Monitoramento e Controle, em que os gestores do 

processo obtêm informações acerca do processo através de métricas de desempenho para avaliarem a 

performance e, se necessário, ajustarem os recursos, a fim de obter os ganhos e atingir as metas 
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definidas. Segundo o GUIA CBOK (2013, p.191), a definição adotada de desempenho de processo é  

“Rendimento de um processo em termos de extrapolações de tempo, custo, capacidade e qualidade”.  

A avaliação do desempenho pode ser obtida por meio da medição de aspectos 

relacionados ao processo. Não existe uma listagem padrão do que deve ser avaliado, podendo 

haver métricas de custo, satisfação do nível de serviço, tempo, entre outros.   

Outro aspecto atribuído à fase de Monitoramento e Controle é a aferição e validação do 

processo implementado, isto é, deve ser averiguado se o processo está atuando da maneira que foi 

proposta e considerada viável. 

Refinamento  

Por fim, a fase de Refinamento caracteriza-se pela implantação das ações de melhoria, as quais 

foram identificadas durante o Monitoramento e Controle, a partir da avaliação de desempenho. Além 

disso, essa etapa pode ser vista como a precursora para a gestão da mudança contínua, em que são 

aplicadas mudanças de gestão a partir do ciclo de análise e dos cenários vividos. 

8. PROCESSO ORGANIZACIONAL 

Entende-se por processo organizacional atividades interligadas, que recebem entradas 

(input), agregam valor a elas, e geram saídas (output) para um cliente interno ou externo. Os 

processos organizacionais fazem uso dos recursos da organização para gerar resultados concretos, 

envolvendo pessoas, informações e procedimentos.  

Um processo organizacional se caracteriza por: 

• Início, fim e objetivos definidos; 

• Clareza quanto ao que é transformado na sua execução; 

• Definir como ou quando uma atividade ocorre; 

• Resultado específico; 

• Listar os recursos utilizados para a execução da atividade; 

• Agregar valor para o destinatário do processo; 

• Ser devidamente documentado; 
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• Ser mensurável; e 

• Permitir o acompanhamento ao longo da execução.  

8.1. CATEGORIAS DE PROCESSOS 

Os processos organizacionais podem ser classificados em três categorias: 

‣ Processos Gerenciais: são aqueles ligados à estratégia da organização. Estão diretamente 

relacionados à formulação de políticas e diretrizes estabelecer e concretizar metas. Também se 

referem ao estabelecimento de indicadores de desempenho e às formas de avaliação dos 

resultados alcançados interna e externamente à organização.  

‣ Processos Finalísticos: são processos considerados essenciais e ligados diretamente ao 

funcionamento da organização, isto é, são os processos que caracterizam a atuação da instituição e 

recebem apoio de outros processos internos, gerando um produto ou serviço para o cliente interno 

ou cidadão.  

‣ Processos Meio ou de Suporte: são processos que dão suporte aos processos finalísticos 

e gerenciais. Os processos meio têm a função de prover os recursos necessários para a execução e 

desenvolvimento dos processos que fazem parte da organização, mais especificamente, os 

finalísticos e gerenciais. 

‣ Processos Críticos: são aqueles de natureza estratégica para o sucesso institucional, 

encontram-se nos denominados processos gerenciais e finalísticos. 

 

8.2. HIERARQUIA DE PROCESSOS 

Ao representar os processos de negócio, é respeitada a hierarquia de processos, seguindo como 

critério para estruturação: o nível de complexidade e o detalhamento dos elementos que a compõe.  

A figura demonstra uma visão de hierarquia baseada no detalhamento. 
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Figura 2: Modelo de Hierarquia de Processos  
Fonte: Elaborado pelo autor  

Outra maneira de demostrar a hierarquia de processos é quanto à ideia de complexidade.  

 

Figura 3: Modelo de Hierarquia de Processos 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Para complementar e melhorar o entendimento dos aspectos apresentados na hierarquia 

de processos segue explicação com as características e particularidades de cada componente. Nota-

se que alguns deles já foram apresentados na seção Conceitos. 

Macroprocesso  

Processo

Subprocesso

Atividade

Tarefa

Macroprocesso

Processo

Subprocesso

Atividade

Tarefa

Macroprocesso 
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São grandes conjuntos de atividades pelos quais a organização cumpre a sua missão, 

gerando valor. Correspondem às funções da organização que devem estar alinhadas aos objetivos 

estratégicos de suas unidades organizacionais.  

Processo 

Caracteriza-se por atividades sequenciais que, a partir de um insumo, adicionam valor, fornecem 

produtos ou serviços a um público específico, tendo início e fim determinados. Ressalta-se que o Processo 

localiza-se na estrutura hierárquica em um nível elevado de complexidade, pois abrange operações 

complexas com subprocessos e tarefas distintas, visando cumprir um objetivo organizacional específico. 

Subprocesso 

Atividades de média e alta complexidade que realizam um objetivo específico, em apoio a um 

processo. Engloba atividades e tarefas distintas e interligadas;  

Atividade  

Conjunto de tarefas de média complexidade desempenhadas por uma unidade 

organizacional específica e que compõem um processo ou subprocesso, tais operações são 

orientadas para um objetivo definido, produzindo um resultado específico. Seu enfoque é "o que 

fazer" como pré-requisito indispensável para alcançar o objetivo. Sua execução pode exigir o 

emprego de recursos humanos, materiais, financeiros e/ou tecnológicos.  

Tarefa Organizacional 

Equivale ao maior detalhamento das atividades, constituindo uma sequência de etapas 

predefinidas. Trata-se de explicações detalhadas de "como fazer" a tarefa, o que pode motivar a 

elaboração de procedimentos, normas, manuais, etc. 

9. MODELAGEM DE PROCESSOS 

A modelagem de processos é uma etapa do ciclo de vida de BPM que trata de um conjunto 

de atividades que devem ser seguidas com o objetivo de permitir a criação de um ou mais modelos 
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para a representação, comunicação, análise, desenho, síntese, tomada de decisão e controle de um 

negócio. 

A modelagem de processos de negócio tem como finalidade entender o funcionamento 

interno da organização – de ponta a ponta – e para isto, são utilizados diversos artefatos como: 

organogramas, fluxos dos processos, dentre outros, que fornecem a visão das atividades 

executadas pelos servidores no dia a dia, criando uma base para estudos, melhoria dos processos, 

estimativas de custos e compreensão correta dos processos corporativos. 

Toda organização funciona por meio de processos de negócio. Mesmo que esses processos 

não estejam claramente identificados para as pessoas, sempre haverá materiais ou informações 

que entram, são transformados em produtos ou serviços que saem e são entregues aos solicitantes.  

9.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO  

Antes do início de qualquer trabalho de modelagem, deve-se atentar para a seleção do 

processo a ser mapeado. Entender o que o processo entrega e quem são os envolvidos é o primeiro 

passo para identificar o processo. 

A partir desse entendimento, podemos escolher quais processos serão mapeados. Nesse 

ponto alguns aspectos relativos ao escopo do mapeamento devem ser definidos: 

• O processo será trabalhado integralmente ou em partes específicas? 

• O processo tem impacto em outras unidades, tornando necessária a articulação com 

outros agentes, na busca de apoio para o trabalho? 

Uma vez identificado o processo, pode se iniciar o mapeamento. O mapeamento consiste 

na identificação das etapas que compõem os processos, dos subprocessos até o detalhe das 

atividades executadas.  

Existem várias técnicas de mapeamento de processos, as mais utilizadas são: 

• Entrevistas, Reuniões e/ou Workshops; 

• Questionários; 

• Observação de Campo; 

• Análise de Documentos; 
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• Brainstorming. 

Não iremos, neste documento definir a técnica que cada órgão utilizará. O importante é 

que independente da forma de trabalho, as seguintes perguntas sejam respondidas: 

1. Quais os insumos do processo? 

2. Quais as entregas? 

3. Quais os objetivos? 

4. Qual a tecnologia empregada? 

5. Onde o processo é executado? 

6. Onde o produto/serviço do processo é entregue? 

7. Quem são os clientes do processo? 

8. Quem são os fornecedores do processo? 

9. Quem executa o processo? 

10. Quando o processo começa? 

11. Quando termina? 

12. Quando é avaliado? 

13. Quando cada subprocesso se inicia e termina? 

14. Por que este processo existe? 

15. Por que é feito da maneira atual? 

16. Como o processo é planejado? 

17. Como o processo é executado? 

18. Como o processo é avaliado? 

19. Como o processo é controlado? 

As técnicas devem ser utilizadas com o objetivo de identificar, entre vários outros, 4 

elementos fundamentais: 

• Gargalos: Pontos em que as atividades se acumulam e atrasam o fluxo do processo devem 

ser analisados e o problema solucionado. 

• Pontos de contato com o cliente: Devem sempre ser experiências plenamente satisfatórias, 

fique atento a eles, pois são os momentos em que o cliente julga o governo. 

• Determine as atividades que agregam valor: Estas devem ser melhoradas ao máximo. 

Aquelas que não agregam valor deveriam ser eliminadas. 

• Excesso de “Handoffs”: Os chamados “Handoffs” são momentos em que informações 

tramitam entre pessoas, departamentos ou órgãos, o excesso dessa troca de bastões deve 
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ser analisado ao máximo, pois quanto mais handoffs existirem dentro de um processo maior 

o risco das informações tramitadas não serem confiáveis.  

Documentos que podem ser gerados no Mapeamento de Processos: 

• Relatório de situação atual – AS IS - contendo os mapas dos processos, descrições 

das atividades, documentos envolvidos e identificando pontos críticos que podem 

ser melhorados;  

• Relatório de situação futura – TO BE - contendo os mapas dos processos já 

considerando as melhorias identificadas na análise da situação atual, descrições das 

atividades, documentos gerados e indicadores de desempenho; 

• Normas e procedimentos, etc. 

Todos os documentos gerados no mapeamento de processos devem ser validados e 

aprovados por todos os envolvidos no trabalho. 

Para realizar a modelagem de processos dois conjuntos de conhecimento são necessários: 

a Notação e o Software.  

O Escritório de processos da Superintendência de Gestão por Processos definiu como 

notação a ser a utilizada o Business Process Modeling Notation (BPMN) e software gratuito Bizagi. 

9.2. NOTAÇÃO BPMN 

Na modelagem de processos utilizamos uma notação gráfica que busca registrar a lógica 

das atividades, as mensagens entre os diferentes participantes e toda a informação necessária para 

que um processo seja analisado, melhorado e executado. Como já citado anteriormente, a notação 

definida é a BPMN. 

BPMN foi desenvolvido visando atingir os seguintes objetivos: 

• Prover uma notação gráfica padronizada para a modelagem de processos de negócio; 

• Ser de fácil entendimento; 

• Permitir que uma única notação pudesse ser compreendida por todos os envolvidos, 

dos analistas de negócio aos programadores da TI. 



 22 

O “desenho” do processo elaborado utilizando a notação BPMN é denominado BPD: 

Business Process Diagram (Diagrama de Processo de Negócio). Neste documento, adotaremos o 

termo “Mapa de Processo”. 

9.3. ELEMENTOS DA NOTAÇÃO 

A seguir, estão detalhadas as informações sobre os elementos utilizados na notação BPMN. 

Eventos 

Eventos de Início 

 

Tipo nenhum: Usual para início de processo 
 

 

Mensagem de início: Significa que só será iniciado o processo quando houver o 

recebimento de alguma mensagem, seja via e-mail, fax, documento, etc. 

 

Temporizador de início ou Timer: Indica que só será iniciado o processo quando 
um tempo específico ou ciclo ocorrerem. Exemplo: O processo pode ser 
ajustado para iniciar-se sempre no segundo semestre do ano. 

 

Regra de início: Também chamada de condicional, é utilizada para iniciar um 
processo quando uma condição verdadeira for cumprida. Exemplo: Em um 
processo em que o início seja um pedido de compras, fica condicionado a 
realizar novo pedido, quando a quantidade em estoque for inferior a 15%. 

 

Sinal de início: Será utilizado quando houver uma comunicação, seja entre os 
níveis do processo, pools ou entre diagramas. 

 

Múltiplo início: Quando existem várias maneiras de disparar um processo. Mas 
apesar de haver múltiplas maneiras, somente uma maneira inicia o processo. 

 

Eventos Intermediários  

 

Mensagem: Indica que para dar continuidade ao fluxo, em determinado 
ponto do processo, haverá o recebimento ou o envio de uma mensagem 
(fax, documento, e-mail, etc). O envelope claro indica o recebimento da 
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mensagem e o escuro seu envio. 

 

Temporizador: No meio do processo, o temporizador aponta que quando 
ocorrer esse evento, o processo deverá aguardar a data ou ciclo 
preliminarmente definidos. Enquanto não ocorrido o tempo específico, o 
fluxo permanece parado. 

 

Regra: Indica que, quando ocorrer esse evento no meio do fluxo, o processo 
deverá aguardar a condição previamente estabelecida se cumprir para dar 
continuidade. Enquanto não cumprida, o fluxo permanece parado. 

 

Link: Conecta as atividades de um mesmo processo, objetivando deixar o 
diagrama mais limpo. A seta escura indica envio do link e a clara indica o 
recebimento. 

 

Sinal: Demonstra que em determinado ponto do fluxo haverá o envio ou 
recebimento de um sinal. O triângulo escuro indica o envio do sinal e o 
triângulo claro o recebimento. Numa representação de processos, pode ser 
um relatório disponível em acesso público, um alerta emitido quando 
determinada meta de compra é alcançada, ou seja, qualquer informação 
que esteja disponível e você não a tenha. Caso tenha a informação, deverá 
ser usado o evento Mensagem. 

 

Múltiplo: Existem diversas maneiras de dar continuidade a um processo. 
Todavia, somente uma é necessária. Permite também que se coloquem dois ou 
mais dos tipos de eventos intermediários anteriores como disparadores desse 
evento, salvo o sinal. 

 

Eventos de Fim 

 

Tipo nenhum: Usual para finalizar o processo, quando não incorrer em 
nenhum dos tipos apresentados a seguir. 

 

Mensagem de fim: Indica que será enviada uma mensagem no fim do 
processo 

 

Exceção: Quando sinalizada no fim denota que um erro será criado com o 
processo. 

 

Compensação: Informa que será necessária uma compensação no processo. 
Exemplo: a tarefa de finalização de um pedido em uma loja virtual pode 
necessitar do cadastro do usuário, portanto será necessário disparar um 
evento de cadastro paralelo. 

 

Sinal: Mostra que quando chegar ao fim, um sinal será enviado a um ou 

mais eventos. 
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Eventos de Fim 

 

Múltiplo: Existem várias consequências na finalização do processo. Esse 
símbolo permite que dois ou mais símbolos dos tipos anteriores sejam 
colocados como resultados, antes de o processo ser encerrado. 

 

Terminativo: Representa que todas as atividades do processo deverão ser 
imediatamente finalizadas. O processo será encerrado e todos os outros 
fluxos (instâncias) que tenham ligação com o principal também serão 

finalizados, sem compensações ou tratamento. 

Atividades 

Atividades  

 

Tipo nenhum: É o tipo genérico de atividade, normalmente utilizado nos 
estágios iniciais do desenvolvimento do processo. 

 

Tipo Manual: Atividade não automática, realizada por uma pessoa sem uso 
de algum sistema ou ferramenta. 

 

Tipo Serviço: Atividade que ocorre automaticamente, ligada a algum tipo de 
serviço, sem necessidade de interferência humana. 

 

Tipo Envio de Mensagem: É uma atividade de envio de mensagem a um 
participante externo. É parecido com o evento intermediário de envio de 
mensagem. 

 

Tipo Recepção de Mensagem: É uma atividade de recebimento de 
mensagem de um participante externo. Tem característica semelhante ao 
evento intermediário de chegada de mensagem. 

 

Tipo Usuário: Usado quando a atividade é realizada por uma pessoa com o 
auxílio de um sistema. 

 

Tipo Script: Usado quando no desempenho de uma atividade onde 
existe um checklist a ser adotado. 

Atividades 
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Tipo Loop: O loop (expressão booleana) indica que uma atividade deverá 
ser repetida até que uma condição estabelecida anteriormente seja 
cumprida. Exemplo: Sendo a expressão "O produto passou no teste?”, se 
for falso, a atividade se repetirá até que essa condição seja verdadeira. 
Quando for verdadeira, o processo prosseguirá no fluxo. 

 

Tipo Múltiplas Instâncias: Indica que a atividade possui vários dados a 
serem verificados e deve ser especificado o número de vezes que a 
atividade se repetirá. Exemplo: Se a matriz de uma empresa for verificar os 
resultados financeiros das filiais, a quantidade de vezes que a atividade se 
repetirá será a quantidade de filiais existentes. 

Subprocessos  

 

Tipo Incorporado: Quando uma atividade contém outras atividades. O 
subprocesso é dependente do processo, mas possui fluxo próprio. 

 

Tipo Ad Hoc: Trata-se de um subprocesso sem conexão, que contém em seu 
interior atividades soltas. Esse subprocesso é concluído quando todas as 
atividades forem desempenhadas. 

 

Tipo Loop: Indica que o subprocesso será repetido até que uma condição 
estabelecida anteriormente seja cumprida. 

 

Tipo Múltiplas Instâncias: Utilizado quando houver múltiplos dados a 
serem verificados. A quantidade de vezes que ele será realizado é 
conhecida antes de ativá-lo. 

Decisão 

Eventos Intermediários  

 

Gateway Exclusivo baseado em dados: Para esse gateway, existe uma 
decisão e somente um dos caminhos pode ser escolhido. Um dos caminhos 
deve ser o padrão, sendo ele o último a ser considerado. Antes do gateway, 
inevitavelmente, deve haver uma atividade que forneça dados para a 
tomada de decisão. Também pode ser utilizado como convergente, quando 
várias atividades convergem para uma atividade posterior comum. Nesse 
caso, esse elemento será utilizado antes da atividade comum para 
demonstrar que todas as anteriores seguirão um mesmo caminho. 

Gateway Exclusivo baseado em eventos: Assim como o gateway baseado 
em dados, neste só há um caminho a ser escolhido. Mas, necessariamente, 
haverá eventos intermediários em cada um dos caminhos a ser escolhido 
para estabelecer uma condição de decisão. Quando um for escolhido, as 
demais opções são eliminadas. 
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Eventos Intermediários  

Gateway Paralelo: É utilizado quando não há decisão a ser tomada, todos 
os caminhos devem ser seguidos simultaneamente. Quando for necessário 
sincronizar os fluxos, utiliza-se o mesmo gateway. 

Gateway Inclusivo: É utilizado quando, para a decisão a ser tomadas houver 
várias opções a serem seguidas, vários caminhos. Antes da decisão, deverá 
haver uma atividade que forneça os dados para a tomada de decisão. Para 
sincronizar os fluxos, utiliza-se o mesmo gateway. 

Objetos de conexão 

Eventos Intermediários  

 

Fluxo de Sequência: É usado para mostrar a ordem em que as atividades 
são processadas. 

 

Fluxo de Montagem: É usado para o fluxo de uma mensagem entre dois 
atores do processo. Em BPMN, dois pools representam estes dois atores ou 
participantes. 

 

Associação: É usada para relacionar informações com objetos de fluxo. 
Texto e gráficos que não fazem parte do fluxo podem ser associados com os 
objetos de fluxo. 

Swimlanes 

Swinlanes  

 

Pool: Representa um participante dentro do processo, podendo atuar como 
uma lane para separar um conjunto de atividades de outro Pool. 

 

Lane: É uma subpartição dentro de um Pool de forma horizontal ou vertical. 
Também são usadas para organizar e categorizar as atividades, contribuindo 
para seu aumento. 

 

Milestone: É usado para dividir o processo em etapas, demonstrando 
mudança de fase. 
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Artefatos 

Artefatos  

 

Objeto de Dados: É considerado artefato porque não tem influência direta 
sobre o fluxo de sequência ou fluxo de mensagem do processo. Porém, 
pode fornecer informação para que as atividades possam ser executadas ou 
sobre o que elas podem produzir. 

 

Grupo: É um agrupamento de atividades que não afeta o fluxo. O 
agrupamento pode ser utilizado para documentação ou análise. Todavia, 
podem ser usados para identificar atividades de uma transação distribuída 
dentro de vários Pools. 

 

Anotação: Mecanismo de informação adicional que facilita a leitura do 

diagrama por parte do usuário. 

9.4. DESENHO DO FLUXO DO PROCESSO NO BIZAGI  

Essa etapa abrange a representação gráfica das atividades do processo em sequência, 

conforme as informações coletadas na etapa anterior, e demais fatores que puderem ser 

observados para complementar o processo.  

Embora não haja, na doutrina, uma limitação específica da quantidade de atividades por 

processo, a fim de evitar dificuldades em sua compreensão, recomenda-se o máximo de 30 (trinta) 

atividades. Caso essa quantidade seja ultrapassada, deve-se verificar a possibilidade de o processo 

ser dividido em subprocessos.  

Do mesmo modo, com o intuito de evitar a criação de processos desnecessários ou aqueles 

que poderiam ser contemplados com melhor detalhamento das atividades em tarefas, recomenda-

se que cada fluxo possua um mínimo de 10 (dez) atividades.  

Cumpre lembrar que as atividades devem ilustrar as principais ações de um processo, 

indispensáveis ao entendimento do fluxo e que mereçam um maior destaque – o seu detalhamento 

deve ser realizado na descrição das atividades.  

O desenho do fluxo do processo deve ocorrer tanto na etapa do levantamento do processo 

da forma como ele ocorre hoje, como após a identificação de melhorias. 
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9.5. DICAS E BOAS PRÁTICAS DE MODELAGEM 

1. Os nomes dos processos devem ser definidos através de um verbo forte no infinitivo + 

substantivo; 

2. As atividades representam ação, assim como subprocessos que representam um 

conjunto de ações, portanto devem ser definidos utilizando: Verbo Forte (infinitivo) + 

Substantivo Específico. A escolha do verbo e do substantivo deve representar o 

objetivo da ação. Não utilize “e – ou” nos nomes das tarefas, pois indicam a 

realização de múltiplas atividades na mesma tarefa. Caso necessário, escreva os 

detalhes das atividades em comentários; 

3. Para descrever os eventos, independentemente se é evento inicial ou final, utilizar 

Substantivo e verbo no particípio. O verbo no particípio deverá representar a ação 

responsável por gerar aquele evento. Apesar de não ser regra é importante sempre 

declararmos o evento inicial, pois este indica a condição necessária para início do processo. 

No caso de evento final, também é importante declarar o status desejado para resultado do 

processo, de acordo com o resultado na tarefa. A declaração pode ser realizada no próprio 

evento final ou na seta, quando esta for gerado diretamente a partir de uma porta lógica; 

4. Evite representar as ações de enviar e receber em tarefas, pois estas ações devem 

ser representadas no fluxo pelos fluxos de sequência ou mensagem (conectores); 

5. As atividades devem ser objetivas e representativas, portanto exclua as tarefas 

repetidas ou desnecessárias de acordo com o resultado esperado; 

6. Direcionar o fluxo de sequência da esquerda para direita; 

7. Evitar o cruzamento de linhas; 

8.  Alinhar os elementos na horizontal e vertical; 

9. Distribuir as tarefas de modo a pertencerem a uma única raia; 

10. Inserir os participantes nas raias de acordo com a ordem de aparecimento; 

11. Abrir e fechar com o mesmo tipo de decisão; 

12. Evitar utilizar mais de um evento de início no processo; 

13. Um processo pode ter um ou mais eventos finais. Recomenda-se o uso de nomes 

diferentes, correspondentes ao seu estado final; 

14. Decompor o processo em etapas, sempre que necessário, para facilitar entendimento. 
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Exemplo: 

 

10. ETAPAS DO PROJETO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS 

PARA IMPLANTAÇÃO DO SEI-RJ 

O processo abaixo descreve as macro atividades realizadas no mapeamento de processos 

para a implantação do SEI-RJ. Seus detalhes serão apresentados ao longo desta seção.
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10.1. ETAPA 1 – PLANEJAMENTO  

Caberá à alta governança a definição da sequência dos processos administrativos a serem 

migrados para o Sistema SEI- RJ. 

Definidos esses processos administrativos, deverá ser realizada reunião com a presença da 

equipe da SUPGP e a equipe representante do órgão solicitante. Nesse momento, será discutida a 

conveniência de iniciar, ou não, o esforço de mapeamento de processos.  

Diante de eventual decisão por não mapear o(s) processo(s) escolhido(s), os 

representantes do órgão solicitante deverão disponibilizar a descrição das atividades relacionadas, 

os atores responsáveis e a relação dos documentos gerados ao longo dele. Tais dados deverão ser 

informados no Termo de Abertura de Projeto2. Nessa etapa, será confeccionado também o 

Cronograma do projeto, a fim de possibilitar o acompanhamento do projeto pelo Escritório de 

Processos SUPGP e pela liderança do órgão solicitante. 

Se a decisão for no sentido de executá-lo, deverá ser definida a equipe a quem será 

atribuído o esforço de mapeamento dos processos selecionados: pontos focais do órgão ou a 

equipe do Escritório de Processos. 

10.2. ETAPA 2 – CAPACITAÇÃO DE PONTOS FOCAIS 

Caso o esforço seja atribuído a pontos focais do órgão, e for de interesse do mesmo, será 

promovida capacitação pela equipe do Escritório de Processos da SUPGP, para garantir a 

padronização dos modelos a serem desenhados. Durante a capacitação, os pontos focais serão 

orientados sobre a notação BPMN e o modelador de processos Bizagi. 

10.3 ETAPA 3 – EXECUÇÃO: PONTOS FOCAIS 

Concluída a capacitação, os pontos focais irão promover entrevistas com servidores 

responsáveis pela condução do processo de trabalho em questão. Durante os encontros, deverão 

                                                           
2
 O Termo de Abertura de Projeto encontra-se disponível no Anexo 1. 
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ser apresentadas perguntas sobre a rotina e consultarão processos administrativos, com o objetivo 

de entender a situação atual do processo e identificar suas regras de negócio.  

De posse desses dados, os pontos focais deverão desenhar o Mapa de processo 

correspondente à situação atual (Modelo AS-IS), atentando para a necessidade de assegurar a 

conformidade entre o fluxo processual proposto e a legislação pertinente ao assunto.  

Além do Modelo AS-IS, é essencial que os pontos focais preencham o Relatório de Situação 

Atual3. Nele, deverão ser descritas as atividades representadas no modelo, os papéis e suas 

responsabilidades e os documentos gerados. A julgar a conveniência, poderá ser realizada ainda a 

coleta de dados referentes ao desempenho atual do processo. Neste ponto, pode ser importante a 

apuração, por exemplo, de métricas como o tempo médio de tramitação do processo 

administrativo ou a média de processos administrativos abertos mensalmente. 

Entendida a situação atual do processo por meio do Modelo AS-IS, torna-se possível 

compreender as dificuldades e os problemas de execução relativos. O registro da situação atual 

pode ensejar a identificação de oportunidades de melhorias no processo. Uma vez reconhecidas, as 

melhorias devem ser descritas no Relatório de Situação Futura. Em seguida, caberá aos pontos 

focais proceder com o redesenho do processo, incorporando as melhorias priorizadas pelo dono do 

processo e demais atores envolvidos. Desse esforço, resultará um diagrama da situação futura 

Modelo TO-BE. 

Concluído o mapeamento, será preciso submeter, à análise do Escritório de Processos da 

SUPGP, o Modelo AS-IS, o Relatório de Situação Atual e, se houver o Modelo TO-BE e o Relatório de 

Situação Futura. Contudo, é adequado mencionar que todo material encaminhado deverá ser 

previamente validado por todos os envolvidos no processo mapeado. 

Por conta da dinâmica acima descrita, será conferida também aos pontos focais a 

responsabilidade de efetuar, caso seja necessária, a atualização de Modelo AS-IS, de (eventual) 

Modelo TO-BE e seus respectivos relatórios. Após realizá-la, deverão então compartilhá-la com o 

Escritório de Processos da SUPGP. 

                                                           
3
 O Relatório de Situação Atual encontra-se disponível no Anexo 2. 
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Esforços de mapeamento de processos dirigidos por pontos focais contarão com o apoio 

do Escritório de Processos da SUPGP, a fim de esclarecer dúvidas relativas à modelagem, técnicas 

de levantamento de informações e a observância desta metodologia. 

O Escritório de Processos da SUPGP procederá com a análise dos Modelos e dos relatórios 

enviados. Ocasionalmente, poderão ser efetuados ajustes no material apresentado pelo órgão, com o 

propósito de adequá-lo à notação BPMN. Também pode ser solicitado que o órgão responda dúvidas 

relacionadas ao processos analisados, caso tenham sido identificadas no processo de análise. 

Outra responsabilidade do Escritório de Processos da SUPGP  será a tarefa de manter o acervo 

de fluxos processuais, tendo sido eles desenhados por pontos focais ou pela própria equipe. Desta forma, 

qualquer alteração relacionada a processos já analisados e disponíveis na Base de Conhecimento 

Corporativa deve ser submetida novamente para que o acervo esteja sempre atualizado. 

10.4. ETAPA 3 – EXECUÇÃO: ESCRITÓRIO DE PROCESSOS 

Para as situações em que caiba ao Escritório de Processos o esforço de mapeamento, a 

equipe executará todas as etapas acima previstas, a saber: o levantamento de informações, a 

identificação de regras de negócio, a modelagem, a elaboração de relatórios e a submissão do 

material à validação dos envolvidos no processo mapeado. 

Por último, tendo à disposição os modelos e as informações disponíveis em formato de 

relatório, caberá ao Escritório de Processos da SUPGP a missão de inseri-los na Base de 

Conhecimento Coorporativa do – SEI- RJ. 

10.5. ETAPA 4 – COMPARTILHAMENTO DE DOCUMENTOS 

Em paralelo ao eventual esforço de mapeamento de processos, os pontos focais deverão 

encaminhar, ao Escritório de Processos da SUPGP, exemplos de documentos gerados ao longo da 

tramitação do processo administrativo escolhido. Nesse ponto, faz-se necessário ressaltar a 

absoluta importância do compartilhamento de tais modelos de documento, ainda que não ocorra 

mapeamento. Essa necessidade encontra justificativa no fato de que esses documentos passarão a 

ser tramitados eletronicamente por meio do Sistema – SEI- RJ.  
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11. COMUNICAÇÃO 

A comunicação com a equipe do Escritório de Processos deverá acontecer pelo e-mail 

sei@casacivil.rj.gov.br. 

Acesse o Portal do SEI-RJ para mais informações: http://www.fazenda.rj.gov.br/SEI/. 
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13. ANEXOS 

13.1. ANEXO 1 - TERMO DE ABERTURA 
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TERMO DE ABERTURA DE PROJETO 

<Órgão> 

<versão> / <data> 
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1. OBJETIVO DO DOCUMENTO 

O Sistema Eletrônico de Informações (SEI), desenvolvido pelo Tribunal Regional Federal da 

4ª Região (TRF4), é um sistema de tramitação eletrônica de processos e documentos, com interface 

amigável e práticas inovadoras de trabalho. Uma das suas principais características é a libertação 

do papel como suporte físico para documentos institucionais e o compartilhamento do 

conhecimento com atualização e comunicação de novos eventos em tempo real. 

Este documento tem como finalidade apresentar o modelo de implantação, estabelecer as 

competências de cada um dos responsáveis desse projeto e o cronograma de execução. 

2. MODELO DE IMPLANTAÇÃO E ATIVIDADES NECESSÁRIAS 

A implantação se dará de forma imediata parcial para novos processos, ou seja, serão 

estabelecidas datas oficiais (virada de chave) de início da utilização do sistema SEI para cada tipo de 

processo, quando o UPO deixará de ser utilizado para a abertura e trâmite de novos processos em 

questão, sendo que os que já tiverem sido criados no meio físico continuarão tramitando 

normalmente, sendo acompanhados pelo UPO, até seu arquivamento. 

Atividades para a implantação: 

Atividades Responsável Data Início Data Fim 

1. Definir equipe de implantação Órgão   

2. Definir ordem de setores que terão seus processos digitalizados  Órgão   

4. Identificar  equipamentos de TI necessários Órgão   

5. Apresentar SEI para servidores do protocolo SUPGP   

6. Divulgar iniciativa para servidores Órgão   

7. Preparar minuta de normativo estabelecendo o SEI no órgão SESEG e SUPGP   

8. Identificar os processos do setor Órgão   

9. Processo Prioritário 1  Órgão   

9.1 Identificar os documentos que compõe o processo Órgão *   

9.2 Elaborar Plano de classificação e tabela de temporalidade Órgão *   

9.3 Configurar e parametrizar o SEI SUPGP   

9.4 Realizar treinamento com usuários SUPGP   

9.5 Realizar operação assistida SUPGP   

9.6 Virar a chave Órgão e SUPGP   

9.7 Realizar palestra para retirar dúvidas surgidas do uso SUPGP   

9.8 Avaliar implantação do SEI SUPGP   

*Tarefa realizada pelo Órgão com suporte da SUPGP 
* Essas atividades podem sofrer alterações ao longo do projeto 
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3. CAPACITAÇÃO 

Serão utilizadas metodologias diferentes para os diversos públicos do órgão, assim definidas: 

a) Treinamento em Serviço: Realizado no próprio ambiente de trabalho. Será utilizado 

para os integrantes da alta administração do órgão/entidade, de acordo com sua agenda. 

b) Treinamento Presencial: Trata-se do treinamento realizado com a presença física de 

instrutor com domínio no SEI e do treinando. Será utilizado para os servidores da equipe de 

implantação; servidores indicados pelos setores dos órgãos e que serão o nível descentralizado de 

atendimento ao usuário e servidores do protocolo.  

c) Treinamento à Distância: É o tipo de treinamento no SEI que se caracteriza pela 

separação física entre o instrutor e o treinando, utilizando meios de comunicação para promover a 

interação entre ambos e transmitir os conteúdos educativos, com apoio dos vídeos de ajuda já 

disponíveis no SEI. Será adotado para os demais usuários do setor.  

d) Palestras: É a apresentação do SEI, ou de assuntos relacionados, seguido de 

questionamentos e comentários por parte do público. Será utilizada pós-virada de chave com o 

objetivo de dirimir dúvidas surgidas com o uso da aplicação. 
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4. RESPONSÁVEIS E ATRIBUIÇÕES 

Setor Atribuições 

STIC/SEFAZ � Preparar e disponibilizar acesso aos ambientes de desenvolvimento, teste, 
homologação/treinamento e produção; 

� Disponibilizar acesso à aplicação para os órgãos usuários; 
� Instalar e disponibilizar acesso ao Sistema de Permissões (SIP); 
� Instalar as atualizações da aplicação; 
� Manter a aplicação; 
� Disponibilizar atendentes para identificar erros técnicos do sistema. 

SUPGP � Gerenciar a implantação, nos órgãos estaduais, de processos administrativos 
informatizados; 

� Planejar, em conjunto com o órgão, o projeto de informatização de processos 
administrativos; 

� Monitorar os resultados dos processos administrativos Digitais, visando 
identificar e propor melhorias contínuas; 

� Realizar ajustes no processo de implementação da solução mediante a 
identificação de inconsistências observadas durante o uso da aplicação; 

� Elaborar apostilas, apresentações e vídeos de treinamento; 
� Capacitar os usuários dos órgãos; 
� Cadastrar e definir perfil de acesso dos usuários dos órgãos; 
� Parametrizar, no SEI, os fluxos dos processos; 
� Parametrizar, no SEI, a formatação dos documentos, bem como classificá-los no 

sistema de acordo com o plano de classificação dos documentos e tabela de 
temporalidade; 

� Estabelecer e Monitorar indicadores de uso; 
� Disponibilizar atendentes para sanar dúvidas dos usuários, no que diz respeito as 

regras de negócio; 
� Elaborar disponibilizar material de divulgação do SEI para as ações de 

endomarketing dos órgãos; 

Órgão � Planejar, em conjunto com a SUPGP, o projeto de informatização de processos 
administrativos; 

� Identificar os tipos de processos utilizados, seu fluxo e os documentos que os compõe; 
� Disponibilizar seu plano de classificação dos documentos e tabela de 

temporalidade; 
� Realizar ações de endomarketing para divulgar a implantação do SEI; 
� Informar À STIC/SEFAZ o seu AD. 
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5. GUIA DE APOIO À IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO E CADASTRO NO SEI 

5.1. Informações de Cadastro do Órgão 

5.1.1. Preencha as informações do Patrocinador do Projeto no órgão 

O patrocinador é uma pessoa da alta administração do órgão, com muito interesse pelo 

projeto e disposta a defendê-lo. Buscará garantir os recursos organizacionais para que seja 

executado, com disponibilidade, poder e influência suficiente para advogar em favor dos propósitos 

do projeto, sendo elemento crucial para o sucesso da implantação. 

Patrocinador do SEI no órgão 

Nome   

Cargo  

Telefone  

E-mail  

5.1.2. Preencha as informações do Ponto Focal Responsável pela 
implantação do SEI no órgão: 

O ponto focal será fundamental no estímulo e no compartilhamento de conhecimento 

sobre o uso dos meios eletrônicos. Ele deverá conduzir a implantação, como líder da equipe. Será 

responsável por acompanhar o processo de identificação dos tipos processuais, seu fluxo básico e 

os documentos que compõem cada processo, repassando tais informações a SUPGP. Deverá, 

também sanar eventuais dúvidas da Superintendência.  

Ponto Focal responsável pela Implantação do SEI no órgão 

Nome   

Telefone  

E-mail  



 
42 

5.1.3. Preencha as informações abaixo para o cadastro do órgão no SEI: 

5.1.4. Preencha as informações abaixo para o cadastro das unidades* no SEI:  

*No SEI, entende-se como unidade todos os departamentos que fazem parte do órgão, 

que podem ser Subsecretarias, Superintendências, Inspetorias, Coordenações, etc.  

Cadastro Unidade 

Sigla   

Nome   

Sigla   

Nome   

Sigla   

Nome   

(...)   

 

  

Cadastro do Órgão 

Sigla do Órgão   

Nome do Órgão   

Endereço   

Complemento   

Bairro   

Estado   

Cidade   

CEP   

Telefone   

Fax   

Site   

E-mail   
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5.2. Informações sobre o mapeamento do Processo Administrativo 

5.2.1. Já existe processo mapeado*? 

* Entende-se como “processo mapeado” o fluxo processual desenhado no software Bizagi e na 

notação BPMN, conforme define a metodologia de gestão de processos, disponível no portal do SEI- RJ. 

<Sim/ Não> 

Caso não exista processo mapeado, o mapeamento* será feito pelo órgão solicitante? 

*O mapeamento deve seguir a metodologia de gestão de processos definida, disponível no 

portal do SEI- RJ. 

<Sim/ Não> 

5.3. Informações sobre o Processo Administrativo 

Na situação do órgão não possuir processo mapeado ou não tiver a intenção de mapeá-los, 

deverá preencher as informações solicitadas abaixo, a fim de orientar a equipe do Escritório de 

processos na elaboração do fluxo.  

*As informações deverão ser replicadas para cada processo administrativo a ser digitalizado. 

5.3.1. Qual é o nome do processo administrativo? Descreva-o brevemente; 

Exemplo de Resposta 

Nome do Processo: Processo Gerir Combustíveis 

Descrição: É o processo administrativo digital que permite aos órgãos do poder executivo 

do Estado do Rio de Janeiro descentralizar recursos para a Secretaria de Estado de Planejamento e 

Gestão - SEPLAG, por meio da Nota de Movimentação de Crédito - NC. 

Este processo visa cobrir desde a solicitação da nota de empenho do combustível estimado 

para consumo pelo órgão solicitante, como também o controle de sua utilização no decorrer dos 

meses até o final do ano. 
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5.3.2. Esse processo é encaminhado para outro órgão ou outro setor? Se 
sim, liste na tabela abaixo os órgãos e setores envolvidos. 

Nome do órgão Nome do setor  

   

   

   

5.3.3. Quais as atividades* são realizadas no Processo Administrativo? 

* Entende-se como atividade “o que” será feito e em sua descrição deve ser informado 

“como” é feito.  

TODAS as atividades executadas deverão ser listadas. 

Exemplo de resposta: 

Atividade Quem executa? Descrição da Atividade 
Documentos 

gerados 

Solicitar 
combustível 

Solicitante – 
Responsável pelo 

transporte 

Após a aprovação da Nota de 
crédito, o solicitante acessa o 

sistema do processo digital 
informando o tipo de 

abastecimento e o valor. 

N/A 

Avaliar 
solicitação de 
combustível 

Aprovador do órgão 
solicitante 

O aprovador avalia a 
solicitação de disponibilização 

de combustível podendo 
aprovar, revisar ou aprovar. 

Caso a solicitação seja 
reprovada, a solicitação é 

cancelada. Caso a opção tenha 
sido por revisar, o solicitante 

efetuará a revisão. 

Ofício ou 
despacho de 
solicitação de 
combustível 

5.3.4. O órgão/entidade possui Plano de classificação e tabela de 
temporalidade publicada*? 

<Sim/Não> 

*Caso não possua, não é impeditivo para a implantação. 
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5.3.5. O processo em questão é sigiloso ou é composto de documentos 
classificados como sigilosos de acordo com a Lei de Acesso a Informação?  

<Sim/Não><Listar quais são os documentos sigilosos e qual é o grau de sigilo> 

1. Anexos 

Anexar ao e-mail de resposta: 

• Todos os modelos de documentos utilizados no processo administrativo; 

• Estrutura do Órgão; 

• Plano de classificação e tabela de temporalidade do órgão, caso exista. 
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13.2 ANEXO 2 - RELATÓRIO DE SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO 
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RELATÓRIO DE SITUAÇÃO ATUAL  
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

< Nome do PA > 

<versão> / <data> 
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1. PROCESSO ADMINISTRATIVO <NOME DO PA> 

<Descrição do Processo Administrativo> 

2. PAPÉIS E RESPONSABILIDADES 

<Relacionar todos os papéis envolvidos nos processos com as respectivas 
descrições de responsabilidade> 

Papel Descrição de Responsabilidades 

  

  

  

  

  

  

3. GLOSSÁRIO 

<Definição e descrição de abreviações e termos técnicos> 

  



 
50 

4. MACROPROCESSO 

<Breve descrição sobre o Macroprocesso> 

 

 



 

Descrição dos Processos  

Processo Descrição do Processo 
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5. PROCESSO <NOME DO PROCESSO> 

<Breve descrição sobre o processo> 

<Anexar desenho do processo de forma que fique legível, como exemplo abaixo> 
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Descrição das Atividades do Processo <nome do processo> 

Atividade Descrição da Atividade 

  

  

  

  

  

6. RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS TRAMITADOS NO 

PROCESSO <NOME DO PROCESSO> 

Atividade Documento 
Descrição do 
documento 

Plano de 
Classificação 

Tabela de 
Temporalidade 

Anexo 
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7. CONTRATUALIZAÇÕES 

< Identificar as contratualizações entre áreas para realização de atividades 
que resultem em uma entrega. Exemplo:> 

De Para Entrega/Produto Contrato Pré-requisito 

Aprovador 
Técnico 

Casa Civil Parecer de Aprovação XYZ 48 horas Solicitação de XYZ 

 

De Para Entrega/Produto Contrato Pré-requisito 
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8. DIAGRAMA DE ESCOPO E INTERFACES  

<Identificar as Entradas, Resultados, Regulações e Suporte do processo e 
apontar os pontos críticos na interface entre esses elementos com o 
processo. Exemplo:> 
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º Interface Situação Descrição 

2 Suporte - TI  
Informação do Sistema Legado XYZ deve 
passar por ajustes para integrar com a 
solução ABC 

    

    

    

    

    

    

9. LISTA DE PROBLEMAS ENCONTRADOS 

<Listar os problemas identificados no levantamento dos processos da 
situação atual. Essa lista apoiará a análise dos processos de TO BE> 

Nº Problema Processo Causa Impactos 

     

     

     

     

     

     

     

10. ANEXO – DOCUMENTOS 

<Anexar modelo dos documentos utilizados> 


