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MAPEAMENTO DE PROCESSOS 
Noção de “Cliente-Fornecedor Interno” 

 

Utilizando a noção de “cliente-fornecedor interno”, pense em uma tarefa do seu dia a dia na qual você é o “cliente 
interno”. Agora,  

1. Identifique (nome, departamento, cargo ou função) quem é o seu “fornecedor interno” imediato 
2. Descreva o que ele (“fornecedor interno”) fornece para você 
3. Explicite quais especificações (ou requisitos de qualidade) dessa tarefa que você definiu para o seu 

“fornecedor interno”. Para auxiliá-lo(a) a definir as especificações da tarefa, faça as seguintes perguntas: o 
que?, por que?, onde?, como?, quando?, quanto?... 

4. Com quais especificações a tarefa é entregue a você pelo seu “fornecedor interno”?   
5. Essas especificações estão conformes à sua necessidade? Ou seja, é exatamente aquilo que você precisava ou 

esperava que fosse? Justifique. 
6. Quais sugestões você daria para melhorar esse processo? Converse com o seu “fornecedor interno” e juntos 

pensem nas “oportunidades de melhoria” para aperfeiçoar / otimizar esse processo. 
7. Amplie sua compreensão do processo procurando “mapear” as demais etapas à montante (“para trás”) até 

identificar a “origem” do processo.  
8. Quais conclusões você pode extrair desse esforço de “mapear” os encadeamentos do processo à montante 

(“para trás”)? 

Para essa mesma tarefa na qual você foi o “cliente interno”, agora que você executou a sua parte, você tem que 
repassá-la para outro(a) colega de trabalho. Assim, passou a ser o “fornecedor interno” para outro “cliente interno”. 
Agora,  

1. Identifique (nome, departamento, cargo ou função) quem é seu “cliente interno” imediato 
2. Descreva o que você (“fornecedor interno”) fornece para ele 
3. Explicite quais especificações (ou requisitos de qualidade) ele (“cliente interno”) definiu para você 

(“fornecedor interno”). Para auxiliá-lo(a) a definir as especificações da tarefa, faça as seguintes perguntas: 
o que?, por que?, onde?, como?, quando?, quanto?... 

4. Com quais especificações você (“fornecedor interno”) entrega a tarefa para ele (“cliente interno”) 
5. Essas especificações estão conformes à sua necessidade dele (“cliente interno”)? Justifique. 
6. Quais sugestões você daria para melhorar esse processo? Converse com o seu “fornecedor interno” e 

juntos pensem nas “oportunidades de melhoria” para aperfeiçoar / otimizar esse processo. 
7. Amplie sua compreensão do processo procurando “mapear” as demais etapas à jusante (“para frente”) até 

identificar o “final” do processo.  
8. Quais conclusões você pode extrair desse esforço de “mapear” os encadeamentos do processo à jusante 

(“para frente”)? 

Repita o exercício para outra tarefa que você executa no seu dia a dia. 


