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A importância do mapeamento 
de processos para evitar os 
erros típicos de implantações

Projetos de implantação de sistemas acontecem 
corriqueiramente em empresas de diversos portes e 
segmentos.  Junto com estes projetos, chegam também 
expectativas de dias melhores e processos mais fluidos 
e seguros.  Mas... sabe como é... prazos são apertados 
e nem sempre se faz um bom mapeamento de processos 
antes.

Veja 7 importantes motivos para não implantar um 
sistema sem que seja conduzido um adequado 
mapeamento de processos.

1
O conhecimento sobre as atividades de 

negócio é, muitas vezes, exclusividade dos 

funcionários que as executam.  Não são 

raros os casos de gestores que 

desconhecem completamente a rotina de 

seus subordinados.  Longe de imaginar 

vantagens no microgerenciamento, o 

mapeamento dos processos traz a 

vantagem de formalizar (e democratizar) o 

conhecimento sobre os ciclos 

operacionais, facilitando o treinamento e 

a independência com relação aos 

funcionários executores.

Formalizar o 

Conhecimento



2
A implantação de um sistema necessita de 

limites claramente definidos de onde um 

processo começa e onde ele termina.  Em 

muitas implantações focadas unicamente 

no sistema, os processos corporativos são 

adaptados para que se encaixem nos 

limites impostos pelos módulos.  Esta 

situação deixa, usualmente, lacunas nas 

atividades que são preenchidas com 

rotinas improvisadas ou planilhas 

eletrônicas, aumentando a vulnerabilidade 

de todo o ciclo operacional.

Compreender 

os Limites dos 

Processos

3
Ao longo do tempo, as atividades que 

compõem um processo sofrem 

modificações que, na maioria das vezes, 

não são planejadas ou contextualizadas, 

mas ocorrem para suprir lacunas que 

surgiram.  Isto pode levar a uma operação 

composta de retalhos que, se 

automatizados por um sistema sem 

mapeamento adequado, levarão ao 

aumento dos problemas, não à solução.

NÃO 

Automatizar o 

Caos



5Ao executar um mapeamento de processos 

se utiliza, usualmente, um padrão de 

fluxogramação amplamente conhecido o 

que permite que as atividades se traduzam 

em uma linguagem comum, que pode ser 

comparada facilmente com outras 

empresas semelhantes ou qualquer 

benchmarking nacional ou internacional.

Permitir a 

comparação 

com processos 

similares

4

Os gargalos operacionais são pontos 

problemáticos de um ciclo de atividades 

que tipicamente geram atrasos, dentre 

outras consequências.  Um mapeamento 

de processos traz o benefício de permitir 

sua identificação e, inclusive, trazer à 

tona o debate para a montagem de planos 

de ação.  Se o mapeamento for aliado a 

algumas ferramentas de modelagem de 

processo, inclusive, é possível simular os 

gargalos operacionais e avaliar seu 

comportamento.
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6
Não se pode negar que mapear um 

processo coloca todos os envolvidos em 

uma mesma página.  Desta forma, a 

comunicação é facilitada, e uma 

linguagem comum pode ser estabelecida.  

O diálogo, embasado em um mapeamento 

de processos estruturado, é bem mais 

fluido do que uma discussão sobre 

atividades conhecidas apenas pelos seus 

executores.

Melhorar a 

Comunicação

7

Não é difícil imaginar que diversas 

atividades espalhadas pela empresa 

possam se beneficiar da adoção de 

padrões.  O problema está quase sempre 

em identificar quais são estas atividades 

duplicadas, despadronizadas ou 

ineficientes.  A implantação de um sistema 

informatizado sem um adequado 

mapeamento de processos impede que 

todo o potencial de ganhos de escala e 

padronização seja atingido. Este fato, em 

última instância, pode até mesmo levar à 

percepção de que o novo sistema não 

entregou os benefícios esperados, ou seja, 

a típica afirmação de que foi culpa da 

implantação ou do sistema em si.

Reduzir Custos 

Usando 
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