
Polvo e TartarugasPolvo e Tartarugas

Método de Método de mapeamentomapeamento de processosde processosMétodo de Método de mapeamentomapeamento de processosde processos

(identificação e determinação da seqüência e interação dos processos)(identificação e determinação da seqüência e interação dos processos)

(baseado nas sugestões do IATF)



�� Um dos oito princípios de Gestão da Um dos oito princípios de Gestão da 
Qualidade, descrito na ISO 9000:2005, Qualidade, descrito na ISO 9000:2005, 
é a "Abordagem de Processo", é a "Abordagem de Processo", 

Princípios de Gestão da QualidadePrincípios de Gestão da Qualidade

é a "Abordagem de Processo", é a "Abordagem de Processo", 
apresentado como segue:apresentado como segue:

�� "Um resultado desejado é alcançado "Um resultado desejado é alcançado 
mais eficientemente quando as mais eficientemente quando as 
atividades e os recursos relacionados atividades e os recursos relacionados 
são gerenciados como um processo."são gerenciados como um processo."



ProcessoProcesso
PROCEDIMENTO *

“Forma especificada de executar uma atividade ou processo”. 
Nota 1: Procedimentos podem ser documentados ou não.
Nota 2: Quando um procedimento é documentado , o termo “procedimento escrito” ou 
“procedimento documentado” é frequentemente usado.  O documento que contêm um 
procedimento pode ser chamado de “documento de procedimento”.

SaídaEntrada
PROCESSOS

EFFECTIVENESS

OF PROCESS =

Ability to achieve

desired results

(Focus of ISO 

9001:2000)

EFICÁCIA

DO PROCESSO =
Habilidade para atingir os

resultados desejados

(Foco da

ISO 9001:2008)

PRODUTO

(“Resultado de

um processo”)

MONITORANDO E

MEDINDO OPORTUNIDADES

(Antes, durante e após o processo)

SaídaEntrada
PROCESSOS

“Conjunto de atividades inter-relacionadas 
ou interativas que transformam insumos 

(entradas) em produtos (saídas)”

EFFICIENCY OF 

PROCESS =

Results achieved 

vs resources used

(Focus of ISO 

9004:2000)

EFICIÊNCIA
DO PROCESSO =

Resultados atingidos

x recursos utilizados
(Foco da

ISO 9004:2000)

(Inclui

Recursos)

* Nota - Esta definição de “procedimento” é extraída da ISO 9000:2005.  

Ele não é, necessariamente, um dos 6 “procedimentos  documentados” requeridos pela ISO 9001:20058.



�� Visa “alcançar objetivos”.Visa “alcançar objetivos”.

�� Converte entradas em saídas com valor Converte entradas em saídas com valor 
agregado.agregado.

�� Atividades utilizam recursos para produzir Atividades utilizam recursos para produzir 

Abordagem de ProcessosAbordagem de Processos

�� Atividades utilizam recursos para produzir Atividades utilizam recursos para produzir 
resultados desejados.resultados desejados.

�� Fatores que afetam os resultados devem ser Fatores que afetam os resultados devem ser 
identificados e os processos “desenhados” identificados e os processos “desenhados” 
para prevenir falhas.para prevenir falhas.

�� Respeitar  procedimentos (“regras”) é o meio Respeitar  procedimentos (“regras”) é o meio 
para atingir resultados desejados, não um para atingir resultados desejados, não um 
fim em si.fim em si.



4.1.4.1.REQUISITOS GERAISREQUISITOS GERAIS

A organização deve estabelecer, documentar, implementar e manter um A organização deve estabelecer, documentar, implementar e manter um 
sistema de gestão da qualidade, e melhorar continuamente a sua eficácia sistema de gestão da qualidade, e melhorar continuamente a sua eficácia 
de acordo com os requisitos desta Norma.de acordo com os requisitos desta Norma.

A organização deveA organização deve

a)a) determinar os processos necessários para o sistema de gestão da determinar os processos necessários para o sistema de gestão da 
qualidade e sua aplicação por toda a organização (ver 1.2),qualidade e sua aplicação por toda a organização (ver 1.2),

b)b) determinar a seqüência e interação desses processos,determinar a seqüência e interação desses processos,

Norma ISO 9001Norma ISO 9001

b)b) determinar a seqüência e interação desses processos,determinar a seqüência e interação desses processos,

c)c) determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a determinar critérios e métodos necessários para assegurar que a 
operação e o controle desses processos sejam eficazes,operação e o controle desses processos sejam eficazes,

d)d) assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para assegurar a disponibilidade de recursos e informações necessárias para 
apoiar a operação e o monitoramento desses processos,apoiar a operação e o monitoramento desses processos,

e)e) monitorar, medir onde aplicável e analisar esses processos, emonitorar, medir onde aplicável e analisar esses processos, e

f)f) implementar ações necessárias para atingir os resultados planejados e implementar ações necessárias para atingir os resultados planejados e 
a melhoria contínua desses processos.a melhoria contínua desses processos.

Esses processos devem ser gerenciados pela organização de acordo com Esses processos devem ser gerenciados pela organização de acordo com 
os requisitos desta Norma.os requisitos desta Norma.



4.1.4.1.REQUISITOS GERAIS REQUISITOS GERAIS (cont.)(cont.)

Quando uma organização optar por terceirizar algum processo que afete a Quando uma organização optar por terceirizar algum processo que afete a 
conformidade do produto em relação aos requisitos, a organização deve conformidade do produto em relação aos requisitos, a organização deve 
assegurar o controle desses processos. O tipo e a extensão do controle a assegurar o controle desses processos. O tipo e a extensão do controle a 
ser aplicado a esses processos terceirizados devem ser definidos dentro do ser aplicado a esses processos terceirizados devem ser definidos dentro do 
sistema de gestão da qualidade.sistema de gestão da qualidade.
NOTA 1 Os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade acima referenciados NOTA 1 Os processos necessários para o sistema de gestão da qualidade acima referenciados 
incluem processos para atividades de gestão, provisão de recursos, realização do produto e incluem processos para atividades de gestão, provisão de recursos, realização do produto e 
medição, análise e melhoria.medição, análise e melhoria.

Norma ISO 9001Norma ISO 9001

medição, análise e melhoria.medição, análise e melhoria.

NOTA 2 Um "processo terceirizado" é um processo que a organização necessita para seu NOTA 2 Um "processo terceirizado" é um processo que a organização necessita para seu 
sistema de gestão da qualidade, e que a organização escolhe para ser executada por uma sistema de gestão da qualidade, e que a organização escolhe para ser executada por uma 
parte externa.parte externa.

NOTA 3 Assegurar que o controle sobre os processos terceirizados não exima a organização NOTA 3 Assegurar que o controle sobre os processos terceirizados não exima a organização 
da responsabilidade de estar conforme com todos os requisitos do cliente, estatutários e da responsabilidade de estar conforme com todos os requisitos do cliente, estatutários e 
regulamentares. O tipo e a extensão do controle a ser aplicado ao processo terceirizado regulamentares. O tipo e a extensão do controle a ser aplicado ao processo terceirizado 
podem ser influenciados por fatores como podem ser influenciados por fatores como 

a)a) impacto potencial do processo terceirizado sobre a capacidade da organização de impacto potencial do processo terceirizado sobre a capacidade da organização de 
fornecer produto em conformidade com os requisitos,fornecer produto em conformidade com os requisitos,

b)b) o grau no qual o controle do processo é compartilhado,o grau no qual o controle do processo é compartilhado,

c)c) a capacidade de atingir o controle necessário por meio da aplicação de 7.4.a capacidade de atingir o controle necessário por meio da aplicação de 7.4.



�� OBJETIVO:OBJETIVO:

�� Identificar as interfaces da empresa com o Identificar as interfaces da empresa com o 

“POLVO”“POLVO”

�� Identificar as interfaces da empresa com o Identificar as interfaces da empresa com o 
cliente.cliente.
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Seqüência de “Seqüência de “POCsPOCs””

VendasVendas CobrançaCobrança

PCPPCP

Eng.Eng.

Prod.Prod. EntregaEntrega

Ass. Ass. 
técnicatécnica



�� Análise de mercado e/ou levantamento Análise de mercado e/ou levantamento 
das necessidades (requisitos) dos clientesdas necessidades (requisitos) dos clientes

�� Resposta às licitações e/ou emissão de Resposta às licitações e/ou emissão de 

Temas “básicos” a serem “cobertos” pelos “POCs”Temas “básicos” a serem “cobertos” pelos “POCs”

�� Resposta às licitações e/ou emissão de Resposta às licitações e/ou emissão de 
propostaspropostas

�� Atendimento de pedidos e/ou requisiçõesAtendimento de pedidos e/ou requisições

�� Projeto do produto e do processoProjeto do produto e do processo

�� Verificação e/ou validação do produto e do Verificação e/ou validação do produto e do 
processoprocesso



�� Produção do produtoProdução do produto

�� EntregaEntrega

Temas “básicos” a serem “cobertos” pelos “POCs”Temas “básicos” a serem “cobertos” pelos “POCs”

�� PagamentoPagamento

�� Prestação de serviços em garantia e/ou Prestação de serviços em garantia e/ou 
outros serviços contratados outros serviços contratados 

�� Serviços pósServiços pós--venda e retroalimentação do venda e retroalimentação do 
clientecliente



�� SeSe todostodos osos processoprocesso ““responderemresponderem”” aosaos
“temas“temas básicos”básicos” apresentados,apresentados, todostodos osos

Temas “básicos” a serem “cobertos” pelos “POCs”Temas “básicos” a serem “cobertos” pelos “POCs”

“temas“temas básicos”básicos” apresentados,apresentados, todostodos osos
processosprocessos POCsPOCs foramforam identificadosidentificados..

�� “Pense”“Pense” nosnos temastemas basicosbasicos comocomo umum
checklistchecklist parapara verificarverificar sese osos POCsPOCs foramforam
corretamentecorretamente identificadosidentificados..



“TARTARUGA” “TARTARUGA” –– Abordagem 6MAbordagem 6M

MáquinaMáquina
Meio AmbienteMeio Ambiente
Matéria PrimaMatéria Prima

Mão de ObraMão de ObraPGPG

ProcessoProcessoEntradaEntrada SaídaSaída

MediçãoMedição MétodoMétodoPAPA
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“TARTARUGA” “TARTARUGA” –– Abordagem 5W2HAbordagem 5W2H

O QUÊ O QUÊ ((WhatWhat))

ONDE ONDE ((WhereWhere))
QUEM QUEM (Who)(Who)PGPG

ProcessoProcessoEntradaEntrada SaídaSaída

QUANDO QUANDO ((WhenWhen))

QUANTOS QUANTOS ((HowHow manymany))

COMO COMO ((HowHow))

PORQUE PORQUE ((WhyWhy))
PAPA



1. Identificar as interfaces entre a 
empresa/organização e seu clientes.

2. Fazer a seqüência dos POCs.

3. Verificar se os POCs “respondem” a todos os 

Seqüência e FinalizaçãoSeqüência e Finalização

3. Verificar se os POCs “respondem” a todos os 
temas básicos (“10 perguntas”).

4. Fazer uma tartarugatartaruga para cada POC.

5. Fazer uma tartarugatartaruga para cada PA.

6. Fazer uma tartarugatartaruga para cada PG.

7. Quando termina? Quando a última tartaruga tartaruga PG 
não tiver outro PG “em cima”. 


