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RESUMO 

Os novos modelos de gestão têm provocado a reorganização das instituições na 

atualidade. Muito se fala na melhoria da prestação de serviços das entidades públicas, e estas 

têm procurado adotar essas novas iniciativas no intuito de melhorar a qualidade do produto ou 

serviço ofertado aos usuários. A modernização no modelo de gestão na Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) fortaleceu-se com a adesão da instituição ao Programa 

Gespública, cujo foco é a modernização gerencial levando as instituições a procurarem meios 

de se adequarem para fazer frente às demandas propostas pelo Programa. Diante disso, a 

Diretoria de Administração de Pessoal (DAP) estruturou seus processos e procedimentos 

utilizando a ferramenta de mapeamento de processos. A presente pesquisa parte do 

questionamento: quais foram os resultados obtidos com a implantação da gestão e do 

mapeamento de processos da DAP? Propõe-se como objetivo geral analisar a gestão e o 

mapeamento de processos da referida Diretoria, identificando os possíveis benefícios na 

melhoria da qualidade da prestação dos serviços aos usuários. Como objetivos específicos, 

para se alcançar os resultados, apontam-se: descrever como se realizou a implantação da 

gestão e do mapeamento de processos na DAP e como está funcionando no momento; analisar 

a consonância na relação entre as ações desenvolvidas pela DAP e as modernas teorias dessa 

temática; identificar a evolução do setor com as medidas adotadas e os resultados obtidos com 

a implantação da ferramenta de mapeamento. No referencial teórico, foi abordado um breve 

histórico da evolução da administração pública no Brasil, o Programa Gespública e sua 

importância para a gestão de processos nas instituições públicas, bem como a Gestão e 

Mapeamento de Processos. O contexto do estudo foi a DAP, e os participantes foram os 

gestores da instituição que participaram da pesquisa. A coleta de dados foi feita através do 

estudo dos documentos da instituição, de análise de bibliografia disponível sobre o tema, de 

questionários e entrevistas semiestruturadas com profissionais da instituição envolvidos com 

objeto do estudo, desde sua concepção até julho de 2015, quando foi finalizada a pesquisa. 

Como resultado, foram listados: a motivação, importância, os benefícios e as inovações que a 

gestão e o mapeamento dos processos trouxeram para a instituição, apontamos o que foi 

melhorado no atendimento aos usuários e as ferramentas utilizadas. Também analisamos as 

principais dificuldades  apontadas durante a implantação do mapeamento. Como sugestão,  foi 

analisado de que forma esses procedimentos podem, se possível, ser ampliados para outros 

setores da UFRN.  

 

Palavras chaves: Gestão Pública. Gestão de Processos. Mapeamento. 



 
 

ABSTRACT 

The new management models have led to the reorganization of institutions today. Much is 

made in improving the delivery of public services entities, and they have sought to adopt 

these new initiatives in order to improve the quality of the product or service offered to users. 

The modernization of the management model at the Federal University of Rio Grande do 

Norte (UFRN) strengthened by the accession of the institution to GesPública Program, which 

focuses on the management modernization leading institutions to seek ways to fit to meet the 

demands proposed the Program. Therefore, the Department of Personnel Administration 

(DAP) has structured its processes and procedures using the mapping tool processes. This 

research starts from the question: what were the results obtained with the implementation of 

the management and process mapping of PAD? It is proposed as a general objective to 

analyze the management and the mapping of that Board processes, identifying the possible 

benefits in improving the quality of the services provided to users. The specific objectives to 

achieve results, are pointed out: describe how you carried out the implementation of the 

management and process mapping in DAP and how it is working at the moment; examine the 

line in the relationship between the actions developed by the DAP and modern theories of this 

theme; identify the evolution of the sector with the measures adopted and the results obtained 

with the implementation of the mapping tool. In the theoretical framework, it was approached 

a brief history of the evolution of public administration in Brazil, GesPública program and its 

importance for process management in public institutions as well as the Management and 

Process Mapping. The context of the study was the DAP, and participants were managers of 

the institution in the survey. Data collection was done through the study of the institution's 

documents, bibliography analysis available on the topic, questionnaires and semi-structured 

interviews with professionals of the institution involved with the object of study, since its 

inception until July 2015, when it was finished the search. As a result, were listed: the 

motivation, importance, benefits and innovations that management and the mapping of 

processes brought to the institution, point out what has been improved in the service users and 

the tools used. We also analyze the main problems identified during the implementation of the 

mapping. As a suggestion, it was analyzed how these procedures can, if possible, be extended 

to other sectors of UFRN. 

 

Key words: Public Management. Processes management. Mapping. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O processo de administrar é inerente a qualquer situação em que haja pessoas 

utilizando recursos para atingir algum tipo de objetivo, sendo a finalidade última desse 

processo garantir a realização de objetivos por meio de aplicação desses recursos. Segundo 

Maximiano (2000), pode-se conceituar administração como uma atividade dinâmica que 

consiste em tomar decisão sobre objetivos e recursos. 

Já o conceito de administração pública segue a mesma linha de pensamento, podendo 

ser entendido como um conjunto de órgãos e de servidores que, mantidos com recursos 

públicos, são encarregados de decidir e implementar as normas necessárias ao bem-estar 

social e as ações necessárias à gestão da coisa pública (CASTRO, 2013). Considerando 

subjetivamente o conceito de administração pública, podemos dizer que ela compreende tanto 

os órgãos governamentais – aos quais incube traçar planos de ação, dirigir, comandar –, 

quanto os órgãos administrativos – aos quais incube executar os planos governamentais. Num 

sentido mais amplo, pode-se considerar ainda a administração pública compreendendo sua 

função política, que traça as diretrizes governamentais e a função administrativa, executando-

as (DI PIETRO, 2007). 

A administração pública, ao longo dos anos, não mudou substancialmente de acordo 

com que ocorriam as transformações das teorias administrativas. O enfoque dessas teorias 

voltou-se para a melhoria principalmente dos processos aplicados na iniciativa privada. 

Entretanto, a administração pública sofreu influência da evolução teórica no âmbito da 

Ciência da Administração, ocorre que seu desenvolvimento em direção à crescente eficiência 

é mais lento, se comparado à administração privada, o que também pode ser observado no 

decorrer da evolução da administração pública brasileira. 

A evolução da administração pública no Brasil se apresentou em três fases: a 

administração patrimonialista, a administração burocrática e a administração gerencial. Esses 

modelos evoluíram ao longo do histórico político-social brasileiro sem que nenhum deles 

tenha sido totalmente desconsiderado, sempre numa busca por aperfeiçoamento de acordo 

com as novas situações, deficiências e necessidades que os modelos anteriores deixaram. 

Nesse sentido, o Estado brasileiro, bastante jovem e de industrialização tardia, teve 

que se modernizar para propiciar o crescimento do País. Esse processo ganhou impulso a 

partir de 1995, através do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado e, mais tarde, 

com a aprovação da Emenda Constitucional nº 19 em 1998 (BRASIL, 1998), conforme 
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discutido no tópico de reformas do Estado. Dessa forma, nota-se um esforço contínuo da 

gestão pública no sentido de modernização, procurando solucionar as disfunções burocráticas 

e, assim, contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos 

cidadãos, com limites nos ditames constitucionais e obedecendo aos princípios da 

impessoalidade, da legalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. 

Nesse contexto de mudanças, a administração pública gerencial surge então com o 

propósito de solucionar os entraves causados pela burocrática, apesar de estar apoiada nela. 

Priorizam-se a eficiência, o aumento da qualidade do serviço e a redução dos custos. De 

acordo com Bresser (2008), a administração pública gerencial imprime mudanças culturais, 

estruturais e de gestão, exigindo um novo olhar para os interesses da sociedade.  

O conceito de cidadão como cliente surge no intuito de provocar uma mudança nas 

organizações públicas, das quais se exige maior eficiência, desburocratização de 

procedimentos e efetividade dos serviços. O interesse público é o interesse da coletividade, o 

cidadão é o cliente dos serviços públicos, além de ser contribuinte de impostos. Por esse 

motivo, a avaliação dos resultados das ações do Estado é positiva se atender os anseios do 

cidadão. Esse modelo vem sendo consolidado atualmente e mostra-se, cada vez mais, capaz 

de promover o aumento da qualidade e da eficiência dos serviços oferecidos pelo setor 

público.  

Nessa perspectiva, surge a Nova Gestão Pública (NGP), baseando-se na introdução de 

mecanismos de mercado, na adoção de ferramentas de gestão do setor privado, na promoção 

de competição entre fornecedores de bens e serviços públicos, na expectativa de melhoria do 

serviço prestado e de aumento da eficiência, bem como na flexibilização da gestão. A NGP 

designa um conjunto de argumentos e filosofias administrativas propostos como um novo 

paradigma de administração pública. Especialmente como uma filosofia administrativa de um 

padrão de desenho organizacional da administração pública, a NGP conseguiu, segundo 

Barzelay (2001), atingir o status de corpo doutrinário que goza de uma ampla aceitação, 

configurando-se numa corrente de pensamento dominante. 

Em relação à gestão com foco em resultados, principal prescrição da NGP, a ênfase 

recai sobre o uso eficaz da informação, o estabelecimento de indicadores de desempenho e, 

enfim, a preocupação constante com o monitoramento e a avaliação do efeito dos serviços, 

programas e políticas públicas, visando ao aumento da eficiência, efetividade e accountability 

da gestão pública. Simultaneamente, esse tido de gestão torna-se condição essencial para o 

aumento da autonomia processual dos gestores e da flexibilidade dos processos públicos. 
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Nesse sentido, as organizações, diante desse cenário de crescente competitividade e 

para atender e compreender essa realidade, vêm buscando soluções para melhor estruturar e 

integrar seus processos, criando maior flexibilidade e agilidade em suas operações. Segundo 

Catelli e Santos (2004), na administração pública, os novos sistemas de gestão e a demanda 

da sociedade por maior transparência e qualidade na prestação de seus serviços geram uma 

crescente preocupação com a otimização dos seus processos. 

Desde a Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, os gestores têm se 

preocupado em organizar o processo produtivo. Anteriormente, havia apenas iniciativas 

isoladas, normalmente relacionadas a um projeto específico. Dentro dos preceitos da NGP e 

considerando os resultados positivos alcançados com ações pontuais, os gestores públicos 

passaram a adotar a gestão de processos como um instrumento contínuo de gestão. A gestão 

de processos surge como uma metodologia que vem se consolidando tanto na iniciativa 

privada como nas organizações públicas, visando alcançar melhores resultados através do 

aperfeiçoamento dos processos de trabalho. 

A gestão de processos é uma orientação conceitual que visualiza as funções de uma 

organização com base nas sequências de suas atividades, ao contrário da abordagem funcional 

tradicional, em que as organizações estão separadas por área de atuação, altamente 

burocratizadas e sem visão sistêmica do trabalho que realizam. A abordagem por processos 

permite uma melhor especificação do trabalho realizado, o desenvolvimento de sistemas, a 

gestão do conhecimento, o redesenho e a melhoria, por meio da análise do trabalho realizado, 

de modo a identificar oportunidades de aperfeiçoamento. 

Segundo Antunes (2006), a melhoria de processos é uma necessidade intrínseca para 

que as instituições respondam às mudanças que ocorrem constantemente em seu ambiente de 

atuação, bem como para que mantenham o nível competitivo de seus serviços. Nesse sentido, 

os processos possuem papel central nas organizações, forçando que estas alinhem suas 

estratégias e se organizem gradualmente e de forma orientada. Numa visão inicial poderíamos 

conceituar processos como um conjunto de recursos e atividades inter-relacionadas ou 

interativas que transformam insumos (entradas) em serviços/produtos (saídas), sendo 

realizados para agregar valor (BRASIL, 2009a). 

 Segundo Gonçalves (2000), entender como os processos funcionam e quais são os 

diferentes tipos existentes é importante para determinar como eles devem ser gerenciados para 

a obtenção do máximo resultado. A instituição que compreende a importância de melhorar 

seus processos dá um passo significativo para compreender os interesses e as necessidades de 
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seus servidores, bem como aumenta as chances de diminuir o desperdício de recursos como 

tempo, dinheiro e disponibilidade das pessoas.  

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), essa preocupação em 

relação à importância da gestão de processos surgiu como uma necessidade de aprimoramento 

dentro da instituição, com vistas à estruturação internos e à modernização dos procedimentos 

através do mapeamento de processos e uso de ferramentas para otimização e prestação de um 

serviço de qualidade tanto ao cliente interno como ao usuário externo. 

O primeiro passo para o alcance desses objetivos pôde ser observado dentro da UFRN, 

quando, no segundo semestre de 2009, a instituição aderiu ao Programa Nacional de Gestão 

Pública e Desburocratização (Gespública), um programa do Governo Federal criado em 2005 

e que surgiu com o propósito de melhorar a gestão das organizações, tornando-as mais 

eficientes na administração dos recursos públicos e mais voltadas para o atendimento às 

demandas da sociedade do que para os seus processos burocráticos internos. A missão 

principal desse programa é contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos 

prestados aos cidadãos e para o aumento da competitividade do País (BRASIL, 2005). Será 

apresentado o Gespública mais detalhadamente em capítulo posterior. 

Para evidenciar a modernização no modelo de gestão pública, a UFRN buscou a 

estruturação dos seus procedimentos através da gestão de processos e da utilização da 

ferramenta de mapeamento de processos, o que foi, dentro dessa nova realidade evidenciada 

pela instituição, fundamental para verificar como funcionam todos os componentes de um 

sistema, facilitando a análise de sua eficácia e a localização de deficiências.  

A presente pesquisa propõe uma análise da gestão e mapeamento de processos na 

DAP, descrevendo inicialmente como se realizou a implantação e, posteriormente, verificando 

a situação da diretoria, até o momento da finalização dessa pesquisa que se deu em julho de 

2015. Este trabalho busca também analisar a conformidade entre as ações desenvolvidas com 

as modernas teorias da NGP e da gestão de processo, com vistas a descrever a evolução do 

setor com as medidas adotadas e os resultados obtidos com a implantação dessas ferramentas. 

Dessa forma, a primeira parte da pesquisa apresenta, além de dados introdutórios sobre 

o tema, a contextualização do cenário, a problemática da pesquisa, sua justificativa, bem 

como o objetivo geral e os específicos. 

Num segundo momento, através da revisão bibliográfica, tratamos da evolução da 

administração pública no Brasil e das reformas por que o País já passou nas últimas décadas, 

com um olhar mais detalhado sobre o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. 

Analisamos também a NGP e suas diretrizes para a modernização e busca da eficiência na 
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administração pública, foco da nossa pesquisa. Além disso, enfocamos o Gespública como 

uma importante iniciativa governamental para a modernização da administração pública 

brasileira. A revisão bibliográfica enfoca também a gestão e o mapeamento de processos e 

suas ferramentas. 

No terceiro capítulo, apresentamos a metodologia da pesquisa – que se apresenta como 

um estudo de caso –, o detalhamento da coleta e análise dos dados.  Por fim, no quarto 

capítulo apresentaremos os resultados da pesquisa e no quinto, as considerações finais e 

sugestões. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CENÁRIO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

 

A partir de 1980, as universidades vêm passando por um amplo processo de expansão 

das suas finalidades e atribuições, de forma que, atualmente, a estrutura organizacional dessas 

instituições deve refletir e permitir agilidade na prestação de serviços e flexibilidade para se 

adaptar às mudanças. Nesse sentido, é importante clareza quanto ao papel de cada órgão e 

unidade como parte de um todo que se quer coerente e eficaz (UFRN, 2011a). Esta 

investigação tem como locus do estudo a Diretoria de Administração de Pessoal (DAP) da 

UFRN, universidade criada em 25 de junho de 1958 e federalizada em 18 de dezembro de 

1960.  Após a contextualização e descrição deste cenário da pesquisa, problematizar-se-á, em 

sequência, a investigação a ser realizada. 

 

1.1.1 Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

 

A UFRN possui sua estrutura administrativa e acadêmica descentralizada com gestão 

democrática colegiada em todos os níveis institucionais. Essa peculiaridade organizacional, 

característica das universidades públicas federais brasileiras, permite, de um lado, o exercício 

da autonomia universitária, oferecendo as condições de liberdade e pluralidade necessárias à 

prática docente no ensino, na pesquisa e na extensão. Por outro lado, tal configuração 

organizacional imprime grande complexidade à gestão universitária e aos seus processos 

decisórios, exigindo dos gestores acadêmicos esforço permanente para conjugar o respeito às 

deliberações majoritárias e a definição e implementação de políticas institucionais, em 

ambientes que mobilizam grande diversidade e abrangência de recursos humanos e condições 

materiais para a realização das atividades-fim (UFRN, 2010). 
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O Regimento da Reitoria (UFRN, 2011a) disciplina, nos seus arts. 1º, 2º e 3º, a 

estrutura e o funcionamento dos órgãos que integram a UFRN. A Reitoria é um órgão 

superior executivo e sua competência está na direção, administração, planejamento, 

coordenação e fiscalização da Universidade. Já as pró-reitorias são órgãos auxiliares da 

direção superior com funções e atividades específicas de acordo com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2010-2019 da instituição (UFRN, 2010a).  

De acordo com o Plano de Gestão 2011-2015, a Universidade experimentou um 

intenso desenvolvimento na última década, um processo ainda em curso e que conferiu novo 

porte e nova marca à instituição.  As condições internas que propiciaram a transformação da 

UFRN estão assentadas no planejamento em longo prazo e na avaliação institucional, aliados 

à implantação de políticas institucionais indutoras da qualidade do corpo docente, do estímulo 

à pesquisa e à pós-graduação, da expansão da matrícula e do acesso e da institucionalização 

de programas estratégicos: estruturas organizativas, com vistas à interdisciplinaridade, à 

internacionalização, à excelência acadêmica, à inovação tecnológica, ao desenvolvimento 

regional e à inclusão social. (UFRN, 2011b). 

O Plano de Gestão é o documento institucional que apresenta os programas 

estruturantes e as linhas prioritárias que orientam a gestão da UFRN no período de 2011 a 

2015. Trata-se de uma proposta que, à luz das políticas, diretrizes e metas definidas no PDI 

2010-2019,  apresenta-se através de seis programas: Expansão Acadêmica com Qualidade; 

Universidade Cidadã; Modernização da Gestão; Meio Ambiente; Qualidade de Vida; Gestão 

de Pessoas; Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Estratégico. 

A UFRN tem avançado consideravelmente na modernização da gestão universitária 

com planejamento de médio e longo prazo. Esse avanço pode ser visualizado tanto no PDI 

2010-2019, que inclui o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), demonstrando que o 

balizamento orientador das ações da gestão e os resultados do programa de avaliação 

institucional fundamentam o processo de tomada de decisão. A Universidade também têm 

desenvolvido diversos sistemas informatizados: SIGAA (área acadêmica), SIPAC (finanças, 

patrimônio e contratos), SIGRH (recursos humanos) e SIGPP (planejamento e projetos). 

Esses sistemas estão ativos e influenciam a elaboração de políticas estratégicas da 

organização através do fornecimento de relatórios de gestão. 

Essas condições internas, associadas ao Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), proporcionaram inovação 

na formação profissional, apoio à permanência de estudantes, melhoria e significativa 
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ampliação da infraestrutura física, implantação da modalidade de educação a distância e 

expansão de toda a Universidade.  

 Nesse sentido, a instituição tem buscado aliar todo esse processo de expansão a uma 

melhor gestão dos seus processos internos, com o objetivo de prestar um serviço público 

eficiente e eficaz. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), como órgão responsável 

por coordenar o sistema de pessoal no âmbito da Universidade, tem função chave nesse 

processo. Ao coordenar ações relativas ao desempenho e à motivação das pessoas no 

ambiente de trabalho, a PROGESP proporciona oportunidade de realização profissional, com 

a finalidade de fomentar a cultura de responsabilidade pública e postura ética e de conduzir a 

instituição a atingir suas metas na busca permanente da melhoria da qualidade na prestação 

dos serviços. 

 

1.1.2 Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGESP 

 

Na UFRN, na década de 1990, o setor responsável pelos recursos humanos passava a 

ter um maior porte, gerando, assim, a necessidade de um setor administrativo que cuidasse 

das políticas de desenvolvimento de pessoas. Até a referida data, havia apenas uma Divisão 

de Administração de Pessoal responsável pela folha de pagamento e benefícios dos 

servidores.  Em junho de 1994, foi realizado um estudo para a implantação da Pró-reitoria de 

Recursos Humanos. Com o passar do tempo, mostrou-se imprescindível a necessidade de 

mudança na concepção do atendimento ao servidor, diante do que a agilidade nos processos 

era uma prioridade e, assim, as atenções voltaram-se para a implantação de um sistema 

informacional na Universidade e a atualização nas políticas de gestão de pessoas. 

A Pró-reitoria de Gestão de Pessoas é subordinada à Reitoria, sendo um órgão de 

planejamento e de gestão administrativa dirigido à formulação e implementação da política de 

gestão de pessoas da Universidade e tendo como competências, de acordo o art. 125 do 

Regimento Interno da Reitoria (UFRN, 2011a), “coordenar o sistema de gestão de pessoas no 

âmbito da UFRN, promover as ações estabelecidas no Plano de Desenvolvimento 

Institucional e no Plano de Gestão e assessorar o Reitor nos assuntos referentes à gestão de 

pessoas”.  

Ainda de acordo com o Regimento Interno da Reitoria, são atribuições do Pró-Reitor 

de Gestão de Pessoas: 

 

Art. 126. São atribuições do Pró-Reitor de Gestão de Pessoas:  
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I – coordenar as ações desenvolvidas pelas Diretorias e demais unidades 

administrativas sob sua supervisão;  

II – promover a orientação e a integração das unidades da UFRN quanto às políticas 

e ações de gestão de pessoas;  

III – presidir a Câmara de Gestão de Pessoas do Conselho de Administração;  

IV – delegar atribuições aos servidores envolvidos na Pró-Reitoria;  

V – praticar todos os demais atos necessários ao exercício de suas funções, ainda 

que não especificados neste artigo. (UFRN, 2011a). 

 

A estrutura administrativa da PROGESP pode ser consultada na Figura 1. 

 

 

Figura 1 – Organograma da PROGESP 

 

Fonte: Adaptado do Regimento Interno da Reitoria (UFRN, 2011a). 

 

Abaixo segue as competências das diretorias ligadas à PROGESP: 
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realizar pagamento e registro do pessoal da Universidade em articulação com o 

Sistema de Pessoal da Administração Federal; 

 Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor (DAS): gerir ações referentes à 

atenção à saúde, perícia em saúde, vigilância e segurança no trabalho e 

qualidade de vida; 

 Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DDP): gerir ações relativas a 

planejamento, acompanhamento, capacitação e avaliação dos servidores da 

UFRN, mobilidade interna dos servidores técnico-administrativos, recepção, 

integração e socialização de novos servidores. 

 

Foi inicialmente na DAP que começou a ser desenvolvida a gestão e o mapeamento de 

processo, objeto desta pesquisa. Segundo informações obtidas durante a coleta de dados, essa 

escolha se deu pelo fato de o setor ser considerado estratégico dentro da Universidade, por já 

ter iniciado seu processo de modernização com a adesão ao Gespública e a criação da Carta 

de Serviços ao Cidadão. Também foram implementados, nessa mesma época, vários 

programas voltados à melhoria no atendimento, com o objetivo de prestar um serviço público 

de qualidade. 

 

1.1.3 Diretoria de Administração de Pessoal – DAP 

 

O Regimento Interno da Reitoria, publicado em novembro de 2011, trouxe mudanças 

significativas em relação à estruturação dos órgãos que compõem a Reitoria, que 

apresentavam, na versão anterior, uma grande diversificação interna. Nomenclaturas como 

coordenadorias, departamentos, divisões, setores e núcleos estão presentes, destituídas de uma 

hierarquização clara entre as partes. Havia também algumas inversões hierárquicas, uma 

subdivisão menor abarcando uma maior. Por outro lado, observou-se a existência de 

departamentos em vários órgãos, e, tendo em vista o caráter acadêmico dos departamentos 

que integram os centros acadêmicos, optou-se por reservar apenas a estes a utilização da 

nomenclatura “departamento”. 

 Segundo o Regimento Interno da Reitoria (UFRN, 2011a), foi com o objetivo de 

racionalizar a estrutura interna que se buscou sugerir certa uniformidade conceitual das partes 

integrantes dos órgãos que compõem a Reitoria.  Nesse contexto, o antigo Departamento de 

Administração de Pessoal passou a status de Diretoria de Administração de Pessoal, 
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visualizada como uma unidade de gestão estratégica, que integra outras subunidades para o 

exercício de suas atribuições. 

A Diretoria de Administração de Pessoal, parte integrante da PROGESP, tinha como 

missão, no seu Manual de Processos (UFRN, 2007), ainda na condição de Departamento, o 

seguinte:  

 

Oferecer aos nossos usuários (servidores técnicos-administrativos e docentes) um 

atendimento personalizado, primando pela presteza, educação e cordialidade no 

encaminhamento de suas demandas, visando alcançar níveis de excelência na 

qualidade de atendimento ao público. 

 

A partir de 2010, essa missão sofreu alterações consideráveis no sentido da ampliação 

do campo de atuação e prestação dos seus serviços, incluindo atendimento não só aos 

servidores, mas também à comunidade universitária e à sociedade em geral. Além disso, essa 

Diretoria explicitou a sua posição de abertura a mudanças com a modernização dos serviços 

oferecidos em consonância com os interesses da instituição. Segue abaixo a atual missão da 

DAP, de acordo com o Portal do DAP (UFRN, 2010b): 

 
Assegurar a aplicação dos direitos e deveres dos servidores ativos, aposentados e 

pensionistas, através da modernização, do planejamento, coordenação e supervisão 

dos serviços oferecidos, garantindo, assim, um atendimento de qualidade à 

comunidade universitária e à sociedade em geral, em consonância com os interesses 

da instituição. 

 

À DAP compete, segundo o Regimento Interno da Reitoria (UFRN, 2011a), propor e 

elaborar atos e examinar processos e procedimentos relacionados à aplicação e ao 

cumprimento da legislação de pessoal vigente e implantar a avaliação da gestão de pessoal 

mediante adesão a programas específicos. Atualmente a Diretoria possui a seguinte estrutura 

administrativa: 

 

Figura 2 – Organograma da DAP 
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Fonte: Adaptado do Regimento Interno da Reitoria (UFRN, 2011a). 
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condição de departamento, já possuía um Manual de Processos, datado do ano de 2007, que, 

entretanto, não atendia às exigências e às demandas atuais do setor. A modernização pode ser 

inicialmente evidenciada com a adesão ao Gespública e com o lançamento da Carta de 

Serviço ao Cidadão, que era uma cartilha informativa de direitos e serviços prestados pelo 

setor. Também desenvolveu o Sistema de Gerenciamento de Documentos (SIGED), que 

moderniza a gestão de documentos dentro da instituição, possibilitando a tramitação mais 

eficaz de diversos documentos. 

 Nesse contexto de mudanças, a gestão e o mapeamento de processos se tornaram uma 

necessidade intrínseca para que todas essas transformações pudessem surtir os efeitos 

esperados. 

 

1.1.4 O problema da pesquisa 

 

A modernização no modelo de gestão da UFRN repercutiu inicialmente na DAP 

através da implementação de diversos programas voltados à melhoria do atendimento e à 

prestação de serviços públicos de qualidade. A escolha da DAP como ponto de partida se deu, 

segundo informações da própria PROGESP, devido à melhor estruturação da Diretoria para a 

gestão de seus processos, já iniciada em 2007 com a criação do Manual de Processos da DAP, 

bem como devido à importância estratégica do setor dentro da instituição. Para tanto, foi 

levada em consideração uma série de fatores, tais como: definição dos processos, 

identificação dos fornecedores e clientes, atividades desempenhadas, produto gerado, recursos 

alocados e disponíveis, indicadores e resultados esperados. 

A questão que norteia esta pesquisa é: quais os resultados obtidos com a implantação 

da gestão e do mapeamento de processos da Diretoria de Administração de Pessoal da UFRN? 

Esse problema de pesquisa nos leva a outras questões norteadoras, tais como: Qual a 

motivação para a implantação da gestão de processos na instituição? Quais os benefícios que 

a gestão e o mapeamento trouxeram para a DAP? O que foi melhorado no atendimento ao 

cidadão e como podem ser mensuradas essas mudanças? Quais as ferramentas utilizadas? Elas 

foram adequadas para a implementação do mapeamento? De que forma esses procedimentos 

podem ser ampliados para outros setores da UFRN? 

Essas informações são relevantes à medida que fornecem a oportunidade de analisar 

como o processo foi idealizado, quais foram seus objetivos, como foi implantado na prática, 

quais foram os resultados obtidos e qual a viabilidade de ampliação dentro da instituição.. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral dessa pesquisa é analisar a gestão e o mapeamento de processos na 

Diretoria de Administração de Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 São objetivos específicos desta pesquisa: 

a) Descrever como se realizou a implantação da gestão e do mapeamento de 

processos na DAP e como está funcionando atualmente; 

b) Verificar a consonância na relação entre as ações desenvolvidas pela DAP e as 

modernas teorias da NGP e da gestão de processos; 

c) Identificar a evolução do setor com as medidas adotadas e os resultados obtidos 

com a implantação da ferramenta de mapeamento. 

 

 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Os novos modelos de gestão pública no Brasil, advindos dos modernos conceitos da 

Nova Gestão Pública, têm provocado à reorganização das instituições e a busca pela melhoria 

na prestação de serviços nas entidades públicas, levando à adoção de novas iniciativas, 

algumas das quais já aplicadas em empresas privadas, no intuito de melhorar a qualidade do 

produto ou serviço ofertado aos cidadãos. 

Um exemplo significativo foi a criação do Gespública por meio do Decreto nº 5.383 

de 3 de março de 2005, que pode ser visto como um conjunto de iniciativas do Governo 

Federal voltadas a estimular a excelência em seus processos de gestão, sendo resultado da 

fusão do Programa de Qualidade no Serviço Público com o Programa Nacional de 

Desburocratização. Uma das ferramentas do Gespública é o Guia de Gestão de Processos 

(BRASIL, 2009a), que trouxe muitas inovações e novas formas de aplicar a gestão dentro das 

instituições públicas. 
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A UFRN, ao aderir ao Gespública em 2009, reforçou o compromisso de implantar a 

gestão de processos dentro da instituição, particularmente na DAP, bem como de utilizar a 

ferramenta de mapeamento de processos. Tal compromisso já havia sido iniciado com a 

criação do Manual de Processos em 2007. Os principais objetivos seriam o aumento da 

eficiência e a melhoria na prestação de serviço ao cidadão.  

De acordo com Rosemann (2006), diante do desafio de estruturar e aumentar a 

transparência nos seus processos, as instituições públicas encontram barreiras e problemas, 

tais como: não utilização ou o uso de métodos de maneira desordenada, falta de padronização, 

falta de alinhamento da iniciativa com a estratégia, resistência à mudança, falta de 

comprometimento, ferramentas inadequadas e baixa integração. Dessa forma, a gestão de 

processos confere às instituições públicas maior poder de gestão, uma vez que passa a contar 

com indicadores de desempenho, definição clara e objetiva das atribuições e 

responsabilidades, uniformização de entendimento e métodos de trabalho, além de 

potencializar a gestão do conhecimento e a melhora do fluxo de informações. 

A pesquisa vem demostrar que, enquanto conjunto de atividades desempenhadas, os 

processos existem dentro das instituições públicas independentemente de serem geridos ou 

não. Sendo assim, a gestão de processos e a sua melhoria são importantes para otimizar o 

trabalho realizado por várias unidades organizacionais e estruturá-lo de forma a aprimorar a 

utilização de recursos e evitar retrabalhos, agregando mais valor aos resultados, o que confere 

aos processos caráter mais racional e permite analisar a instituição de maneira sistêmica. 

A pesquisa se justifica para que possam ser conhecidas as iniciativas que estão sendo 

tomadas nas organizações. Com base nas diretrizes do Programa Gespública,, mas 

desenvolvendo métodos próprios, ressaltamos a importância de que se busque não diretrizes 

rígidas para a implantação da gestão e mapeamento de processos, mas sim adaptáveis à 

realidade de cada instituição, como foi o caso da UFRN, com o objetivo principal de melhorar 

a qualidade de atendimento ao usuário. 

Como contribuição para a universidade alvo da pesquisa, podemos citar a importância 

que a disseminação do conhecimento pode trazer para a instituição. O projeto de gestão e 

mapeamento de processos foi realizado desde 2009, porém não é do conhecimento da maioria 

dos servidores, porque tanto a aplicação como as ideias ficaram restritas à PROGESP. O 

material coletado através desta pesquisa poderá ser utilizado pela UFRN a fim de realizar 

melhorias em outros setores, com a possível ampliação desse projeto para toda a 

Universidade. 
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Durante o trabalho, percebemos uma grande lacuna na área de gestão e mapeamento 

de processos em instituições públicas, por ser esta uma metodologia ainda nova e, por isso, 

carente de experiências e fundamentação sobre sua prática efetiva. Sendo assim, esperamos 

contribuir para futuras pesquisas nessa área, solidificando o conhecimento e ampliando a 

oportunidade de melhorias na gestão de processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, abordaremos: a evolução da administração pública no Brasil e suas 

reformas; conceitos da Nova Gestão Pública no Brasil; o Gespública; a gestão de processos 

dentro desse contexto de mudanças; e o mapeamento de processos, suas técnicas e 

ferramentas para utilização em instituições públicas. 

 

2.1 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL 

 

Diversos autores, como Secchi (2009), Paes de Paula (2005), Klering, Porsse e 

Guadagnin (2010), defendem que a administração pública tem sofrido mudanças e 

mencionam modelos e tendências para uma administração mais participativa, eficiente e 
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integrada em rede. Mas, para entender essa transformação, torna-se necessário um breve 

histórico da evolução da administração pública no Brasil, o que permitirá contextualizar nossa 

pesquisa no decorrer desse processo de transformação. 

 

2.1.1 A Evolução  

 

 A evolução da administração pública é um processo de aperfeiçoamento dos serviços 

prestados pelo Estado à população e pode ser representada através de modelos. Pode-se 

definir modelo de gestão pública, segundo Castro (2013), como sendo um conjunto de 

métodos administrativos executados pela direção de uma organização para atingir os objetivos 

traçados. 

Ainda de acordo com Castro (2013), esses métodos administrativos tendem a se 

modificar de acordo com cada organização, atrelados às metas. Conceitualmente, os modelos 

de gestão pública aplicados no Brasil classificam-se em: patrimonialista, burocrático e 

gerencial, sendo este entendido por alguns autores, como, por exemplo, Bresser (1998), como 

a nova administração pública. O objetivo de cada modelo consiste em suprir uma deficiência 

do modelo anterior, introduzindo novos conceitos ou mudando outros ineficientes ou nocivos 

ao aparelhamento do Estado. Tais modelos evoluíram ao longo do histórico político-social 

brasileiro sem que nenhum deles tenha sido totalmente desconsiderado. 

 

 

 

2.1.1.1 Administração Patrimonialista 

 

 A Administração pública patrimonialista é típica dos estados absolutistas europeus do 

século XVIII, nos quais o Estado era a extensão do poder do soberano e os seus servidores 

eram vistos como nobres que recebiam este título por indicação dos governantes. Essas 

indicações eram feitas como prova de gratidão e também como estratégia para defesa de seus 

interesses. Segundo Magalhães (2001), na visão patrimonialista a ideia de que a gestão 

pública deveria servir à população para satisfazer ou dar condições para que suas necessidades 

fossem atendidas era inadequada, ou seja, entendia-se que o Estado era uma entidade que 

deveria ter suas necessidades satisfeitas por meio do trabalho dos seus governados.  

Marques (2008) explica que no período que vai do Brasil Império, entre 1822 a 1937, 

início do Estado Novo, o país tinha um regime político oligárquico em que o poder era 
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confiado a um número restrito de pessoas. O País era governado em função dos interesses de 

quem detinha o poder e em detrimento dos interesses da coletividade, e existia divisão de 

classes determinada pelo nascimento das pessoas. Na administração patrimonialista, existia 

confusão sobre a distinção, por parte dos governantes, do patrimônio público e do privado, 

sendo considerado muitas vezes como extensão do seu próprio patrimônio. Os cargos 

públicos eram distribuídos sem critérios definidos, sendo privilegiados os parentes e amigos 

do governante. Por isso, os cargos públicos administrativos centravam-se muitas vezes nas 

mãos de indivíduos isentos de competência para ocupá-los (HOLLANDA, 1997). 

Como consequência desse pensamento, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse 

modelo. De acordo com Krull (2010), com o advento da Revolução Francesa, os ideais 

democráticos passaram a pressionar para que houvesse uma administração pública 

profissionalizada, atendendo aos princípios constitucionais. Junto com esse movimento e com 

o crescimento do pensamento capitalista, a sociedade e o mercado se distinguiram do Estado. 

É a partir dessa junção que a administração patrimonialista torna-se um modelo ineficiente e 

inaceitável. 

 

2.1.1.2 Administração Burocrática 

 

 Com o capitalismo industrial e as democracias que surgem no século XIX, a 

administração patrimonialista torna-se impraticável, pois é primordial para o capitalismo a 

secção entre o Estado e o mercado, sendo que a democracia só poderia existir se a sociedade 

se distinguisse do Estado, controlando-o. Dessa forma, a administração pública burocrática foi 

adotada com o objetivo de suprir os problemas da administração patrimonialista, na qual o 

patrimônio público e o privado tinham sua utilização distorcida e embaraçada, com alta 

corrupção e nepotismo (BRESSER, 1998).  

 O modelo burocrático, segundo Costa (2008), buscou modernizar a máquina pública, 

baseando-se nos paradigmas tayloristas, fayoliano e weberiano, e também pautado na teoria 

administrativa importada dos países mais desenvolvidos. A burocracia inspirada nesses 

paradigmas foi constituída por princípios que enfatizavam a racionalização da administração 

pública em busca da eficiência através de profissionalização, formalismo, impessoalidade e 

hierarquia funcional (SECCHI, 2009).  

No Brasil, de acordo com Bresser (2008), o Estado torna-se nacional 

desenvolvimentista no período que compreende entre 1930 e 1980, quando a classe dirigente 

era formada pela aliança entre burguesia industrial e a burocracia pública. Nesse período, o 
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País experimentava um grande desenvolvimento econômico, apesar de apresentar traços do 

patrimonialismo, que mantinha sua força no quadro político brasileiro (MARQUES, 2008). 

Esse modelo está presente na Constituição de 1988 e em toda a administração pública 

brasileira. Por estar baseado no formalismo, na presença constante de normas e na rigidez de 

procedimentos, o modelo burocrático, diferentemente do que dele se esperava, não conseguiu 

combater o patrimonialismo do Estado. A hipótese de eficiência em que se baseava o modelo 

burocrático não se revelou autêntica, pois se constatou que a administração burocrática não 

garantia nem rapidez, nem boa qualidade, nem custo baixo para os serviços prestados aos 

cidadãos.  

 

2.1.1.3 Administração Gerencial 

 

 Pode-se dizer que a necessidade de uma administração pública gerencial decorreu de 

problemas advindos não só do crescimento e das mudanças nas necessidades e exigências da 

população, como também das dúvidas a respeito da legitimidade da burocracia perante as 

demandas da sociedade.  

 Conforme Paes de Paula (2005), o modelo gerencial proposto implicava em adaptar e 

transferir os conhecimentos gerenciais desenvolvidos no setor privado para o setor público. O 

foco da administração gerencial seria o aumento da qualidade dos serviços públicos e a 

redução de custos, além do desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações. 

Trata-se, portanto, de uma administração orientada para resultados e para o aumento de 

governança do Estado, ampliando a capacidade deste de gerenciar com efetividade e 

eficiência (BRESSER, 2008).  

Nesse modelo, o cidadão passa de plateia a participante de todo o processo, como 

parte do Estado. O gerencialismo, como também é conhecida a administração gerencial, não é 

antônimo da burocracia, pois se apoia em vários dos princípios básicos desta, como a 

meritocracia e o profissionalismo (FADUL; SILVA, 2008). 

Na administração gerencial já havia o foco na busca de instrumentos para melhorar os 

processos administrativos, propondo significativa mudança de perspectiva sobre a maneira de 

alcançar resultados no âmbito público. Uma das formas de buscar esse aperfeiçoamento é 

através da transição para a lógica do planejamento, segundo a qual prevalece a montagem de 

cenários que permitam flexibilidade necessária para eventuais mudanças do planejamento 

público. 
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 Segundo Fadul e Silva (2008), o modelo gerencial visa contribuir de forma 

significativa para o aumento da igualdade no acesso aos serviços públicos. Para tanto, requer 

planejamento estratégico das ações a serem desenvolvidas pelo poder público, maior 

autonomia gerencial, elaboração de indicadores de desempenho e, sobretudo, a avaliação dos 

resultados obtidos. Além disso, com o advento desse modelo, a sociedade passa a atuar como 

observadora da utilização dos recursos de forma transparente, introduzindo os cidadãos no 

debate público, com o objetivo de garantir que os direitos da coletividade se façam valer. 

Como visto anteriormente, os três modelos de gestão pública apresentados não foram 

totalmente descartados, havendo aperfeiçoamento dos métodos eficazes e descarte dos 

métodos ineficazes. As críticas mais conexas realizadas ao modelo gerencial não dizem 

respeito à volta ao modelo burocrático, mas sim à correção do managerialism no sentido de 

incorporar novos significados. Por conseguinte, surge uma tendência que agrega um conjunto 

de importantes ideias sobre a temática “Nova Gestão Pública (NGP)”.  

 

2.1.2 As Reformas da Administração Pública Brasileira 

 

 Conforme Bresser (2008), na década de 1930, ao final da Velha República e com o 

nascimento da Nova República, período marcado pela ascensão de Getúlio Vargas ao poder, 

tem-se uma tentativa de profissionalizar a administração pública com a criação do 

Departamento de Administração do Serviço Público (DASP). Por intermédio do DASP, 

promove-se a estruturação básica do aparelho administrativo, instituindo o concurso público e 

as regras para admissão e treinamento de servidores. Além da criação do DASP, o governo de 

Getúlio Vargas foi marcado pelas conquistas sociais, como as leis trabalhistas, o voto secreto 

e o direito de voto para as mulheres. Essa fase ficou conhecida como Reforma Burocrática e 

foi a primeira tentativa de reformar a administração pública, ou seja, de eliminar práticas 

cujas aplicações se demonstravam esgotadas (CAPOBIANGO et al., 2010). 

Uma segunda reforma administrativa pôde ser observada após o golpe militar de 1964, 

quando o Estado buscou expandir suas intervenções na vida econômica e social, além de 

descentralizar as atividades do setor público com a criação de órgãos da administração 

indireta, o que implicou em maior autonomia e delegação de autoridade (CAPOBIANGO et 

al., 2010). A publicação do Decreto-Lei nº 200/67, que marcou a implementação da segunda 

reforma, inseriu a descentralização funcional na prestação de serviços públicos, determinando 

transferências de atividades que eram realizadas pela administração direta para autarquias, 

fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Segundo Mello (2011), o 
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surgimento desse decreto pode ser compreendido como uma tentativa de superar a rigidez da 

burocracia e introduzir um modelo de administração gerencial. 

Para Diniz (2000), o Decreto-Lei nº 200 tinha o objetivo de modernizar a 

administração pública adotando um modelo com maior flexibilidade, baseando-se em técnicas 

de gestão do setor privado, descentralizando as atividades do setor público e instituindo as 

funções de planejamento e coordenação. Um dos motivos pelos quais essa reforma não obteve 

êxito foi o fato de ter acontecido no período de ditadura militar. Essa situação impediu a 

participação efetiva da sociedade, e isso contribuiu para que o Estado continuasse com 

práticas patrimonialistas. Bresser (2008, p. 252) afirma que: 

 

A reforma iniciada pelo Decreto-Lei 200 foi uma tentativa de superação da rigidez 

burocrática, podendo ser considerada como um primeiro momento da administração 

gerencial no Brasil. Toda a ênfase foi dada à descentralização mediante a autonomia 

da administração indireta, a partir do pressuposto da rigidez da administração direta 

e da maior eficiência da administração descentralizada. 

 

É importante mencionar, devido à relevância da sua proposta, a criação, em 1979, no 

governo de João Figueiredo, do Programa Nacional de Desburocratização (PND). O PND 

tinha como propósito eliminar o excesso de burocracia que atrasava ou impedia que os 

cidadãos fizessem uso dos serviços públicos. Segundo Marini (2004), dois importantes 

projetos foram definidos para atingir as metas pretendidas: a proibição de os órgãos públicos 

exigirem do cidadão prova de um fato referente a informações que o próprio órgão detinha; e 

a eliminação de exigências desnecessárias impostas ao cidadão empreendedor, o que reduziu 

o tempo de abertura e fechamento de empresas. 

No entanto, as conquistas não foram efetivadas, o PND apresentou avanços 

descontinuados e suas falhas podem ser explicadas devido ao período da ditadura, pois a 

desburocratização está no campo da política, uma vez que envolve poder e não apenas a 

técnica (MARINI, 2004). O Programa foi extinto no ano de 2005, dando origem a um novo, o 

Gespública. 

A crise no Brasil, iniciada nos anos 1980 e agravada na década de 1990, levou à busca 

de novas soluções para aquele cenário, que estava marcado por crise nos sistemas fiscal, 

social e de gestão das políticas públicas, por desafios e contradições centradas num regime de 

altíssima inflação e por incertezas quanto à condução política que seria tomada para uma nova 

tentativa de crescimento da economia. Diante daquele cenário, tornava-se imprescindível 

repensar o modelo de intervenção do Estado na economia. 

 A promulgação da Constituição de 1988 é considerada a terceira reforma 

administrativa. A nova Constituição buscou frear as práticas do patrimonialismo através do 
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estabelecimento de bases legais para o exercício da democracia, implementando instrumentos 

que reforçavam a descentralização da ação governamental. Segundo Abrucio (2006), a 

Constituição incentivou a municipalização da gestão pública, concedendo maiores poderes 

aos municípios e estimulando a criação dos conselhos municipais em diversas áreas do 

interesse público. 

 Segundo Paes de Paula (2005), diferentes forças políticas ofereceram suas propostas, 

procurava-se alimentar diversos canais de participação popular e criar instrumentos para 

exercer um maior controle sobre as ações sociais. O autor atenta ainda para o fato de que os 

vícios da institucionalidade política, tais como o clientelismo, a corrupção, o populismo e o 

burocratismo, sobrepõem-se aos princípios da democracia. Segundo Bresser (1998), a 

Constituição de 1988 resultou no alto custo e na baixa qualidade da administração pública, 

uma vez que favoreceu o retrocesso burocrático do País e não conseguiu extinguir o 

patrimonialismo, que permaneceu incontido na administração direta e agora também na 

indireta. 

 Abrucio (2006) afirma que a quarta reforma foi iniciada no Governo Collor em 1990 e 

defendia as ideias de Estado mínimo, combate à corrupção, desestatização e redução de gastos 

públicos. Foi instituída uma política de enxugamento da máquina administrativa, resultando 

em exoneração e demissão de funcionários públicos. Conforme Costa e Cavalcanti (1991), 

nessa época o governo iniciou a abertura do mercado brasileiro às importações, sob a 

premissa de que as organizações nacionais dever-se-iam preparar para competir 

mundialmente, aderindo a postulados neoliberais. 

 Essas ideias neoliberais, advindas principalmente do Consenso de Washington nos 

Estados Unidos, continuaram no Governo Fernando Henrique Cardoso (FHC). Segundo Paes 

de Paula (2005), essa conferência, que contava com diversos países e organismos 

internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional (FMI), chegou ao 

consenso de que o funcionamento da economia deveria ser entregue às leis de mercado. 

 Com a saída de Collor em 1992, assumiu o Governo Itamar Franco. Nesse período, 

podemos observar um plano bem-sucedido de controle da inflação, o Plano Real, elaborado 

pelo então ministro da fazenda FHC, que posteriormente assumiria a Presidência da 

República. Segundo Fadul e Silva (2008), o Plano Real devolveu ao País a estabilidade 

econômica necessária para reaver a agenda de reformas.  

A quarta reforma se materializou então com a criação do Ministério da Administração 

Federal e Reforma do Estado (MARE), sob a coordenação do ministro Luiz Carlos Bresser 
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Pereira, e tinha como principal objetivo cuidar das políticas e diretrizes referente à reforma do 

Estado. 

 

Apesar dos avanços alcançados, em muitos casos, os resultados das reformas do 

setor público do Brasil ainda são marcados pela diversidade e pela carência de 

consolidação institucional, o que condiciona a sustentabilidade de conquistas obtidas 

a permanente renovação de apoio político às suas ideias-força. (MEDEIROS; 

LEVY, 2009, p. 151). 

 

Segundo Skarica (2012), os problemas da administração pública brasileira são 

fortemente influenciados pelo legado histórico e pela instabilidade dos sistemas políticos. 

Podemos, dessa forma, concluir que alguns entraves das reformas foram pragmáticos e 

conduzidos por meio de formalidade, fazendo com que a legislação se torne mais importante 

que a implementação. Sente-se a ausência de identificação de prioridades das reformas e 

metas, pois não havia um acompanhamento, nem indicadores que servissem de orientação e 

controle. As políticas das reformas eram fechadas, não tinham transparência e apresentavam 

conteúdos descontínuos, não havendo um padrão ou uma sequência. 

O grande entrave dessas reformas se dá porque não basta alterar a estrutura 

administrativa, é preciso que essas mudanças administrativas estejam enraizadas nas mentes 

dos governantes e gestores, envolvendo uma ampla gama de atores. Essa consciência dos 

governantes, gestores e sociedade não ocorrerá por meio de reformas imediatas, mas por meio 

do conhecimento e das práticas administrativas diárias. 

 

 

 

2.1.2.1 O Plano Diretor de Reforma do Estado – PDRAE 

 

Em 1995, já no Governo Fernando Henrique Cardoso, foi lançado o Plano Diretor de 

Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE), sendo executado em nível federal pelo MARE. O 

PDRAE levantou a bandeira de que a administração pública precisava inovar e que a 

burocracia era em essência um dos grandes problemas do Estado brasileiro (FADUL; SILVA, 

2008). 

 Conforme Brasil (1995), o PDRAE redimensionou o próprio Estado, a sua crise e as 

formas de resolução da crise estabelecendo a subdivisão do aparelho do Estado em quatro 

setores: núcleo estratégico, atividades exclusivas, serviços não exclusivos e produção de bens 

de serviço para o mercado, conforme se pode conferir na Figura 3. 
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Figura 3 – Setores do Estado, Formas de Propriedade e de Administração 

 Formas de Propriedade Formas de Administração 

 Estatal Pública 

Não 

Estatal 

Privada Burocrática  Gerencial 

Núcleo Estratégico 

Legislativo, Judiciário, 

Presidência, Cúpula dos 

Ministérios, Ministério 

Público. 

      

Atividades Exclusivas 

Regulamentação, 

Fiscalização, Fomento, 

Segurança Pública, 

Seguridade Social Básica. 

      

Serviços não exclusivos 

Universidades, Hospitais, 

Centros de Pesquisa, 

Museus. 

 

 

Publicização 

 

 

    

Produção para o Mercado 

Empresas Estatais 

 

Privatização 

 

    

Fonte: Brasil (1995). 

 

 No núcleo estratégico são definidas as leis e políticas. Trata-se de um setor 

relativamente pequeno, formado no Brasil, em nível federal, pelo Presidente da República, 

pelos ministros de Estado e pela cúpula dos ministérios. Esse setor é responsável pelas 

políticas públicas, pelos tribunais federais encabeçadas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 

Ministério Público. 

As atividades exclusivas do Estado, segundo Bresser (2008), são aquelas em que o 

poder de Estado, ou seja, o poder de legislar e tributar, é realmente exercido. Tal setor inclui a 

polícia, as forças armadas, os órgãos de fiscalização e de regulamentação, e os órgãos 

responsáveis pelas transferências de recursos, como o Sistema Unificado de Saúde, o sistema 

de auxílio-desemprego, etc. 

 Os serviços não exclusivos ou competitivos dos estados são aqueles que, embora não 

envolvam poder de Estado, são realizados e/ou subsidiados pelo Estado, por serem 
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considerados serviços de alta relevância para os direitos humanos, ou por envolverem 

economias externas, não podendo ser adequadamente recompensados no mercado através da 

cobrança dos serviços. 

Finalmente, a produção de bens e serviços para o mercado é realizada pelo Estado 

através de empresas de economia mista, que operam em setores de serviços públicos e/ou em 

setores considerados estratégicos (BRESSER, 2008). 

Marini (2004) explica que o primeiro mandato de FHC foi marcado por iniciativas 

orientadas para estruturação de uma nova arquitetura organizacional, como as agências 

reguladoras, executivas e organizações sociais, além de buscar instrumentos gerenciais 

inovadores como contratos de gestão e programas de inovação e de qualidade da 

administração pública. O principal objetivo da reforma seria o redesenho do Estado na busca 

da eficiência e da qualidade na prestação dos serviços públicos. Para conseguir seus objetivos, 

o Estado, de um lado, repassa à iniciativa privada o que não envolve o exercício do poder de 

Estado para o setor público não estatal, denominando este processo de publicização 

(KLERING; PORSSE; GUADAGNIN, 2010). 

Em 1998, o plano foi consolidado através da Emenda Constitucional nº 19, que 

promoveu diversas medidas com o objetivo de melhorar a eficiência da máquina pública, uma 

sinalização no sentido de uma melhor gestão da coisa pública. Amaral (2007), afirma que a 

inclusão, no art. 38 da Constituição Federal, do princípio da eficiência, que não existia na 

redação original, é sintomática das exigências de modernização do serviço público. 

 No segundo mandato de FHC, o MARE foi extinto e suas funções foram absorvidas 

pela Secretaria de Gestão (SEGES) do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MPOG), sob a alegação de que somente um ministério que controlasse o orçamento público 

teria condições de implementar a reforma gerencial (BRESSER, 2001).  Segundo Rezende 

(2004), essa mudança acabou por tirar o foco da reforma em si, direcionando-o para o ajuste 

fiscal. 

 

2.1.3 A Nova Gestão Pública – NGP 

 

 De acordo com Fadul e Silva (2008), foi em 1979, no Reino Unido, durante o governo 

da primeira ministra Margareth Thatcher, que surgiu a ideia da New Public Management ou 

Nova Gestão Pública (NGP), que teve uma vertente mais liberal, sendo divulgada pelo mundo 

todo. Segundo Paes de Paula (2005), Thatcher promoveu a mudança no funcionamento do 

serviço público aumentando a eficiência administrativa do Estado, reduzindo o número de 
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funcionários, estabelecendo a descentralização do aparelho do Estado e separando atividades 

de planejamento e execução do governo. Ainda segundo o autor, as medidas adotadas foram 

além, pois houve a terceirização dos serviços públicos, a criação de organismos de regulação 

das atividades públicas conduzidas pelo setor público e o uso de ideias e ferramentas 

gerenciais provenientes do setor privado.  

Paes de Paula (2005) acrescenta que, em 1980, a NGP emergiu durante o governo de 

Ronald Reagan nos Estados Unidos e foi disseminada em 1990 através do livro de Osborne e 

Gaebler, intitulado “Reinventando o Governo”. Nessa obra os autores apresentaram os 10 

mandamentos para transformar a administração pública burocrática em uma organização 

racional e eficaz. Esses dez mandamentos, segundo Osborne e Gaebler (1995), são: 

 Governo orientado para o cliente; 

 Governo empreendedor; 

 Governo preventivo; 

 Governo descentralizado; 

 Governo catalisador; 

 Governo que pertence à comunidade; 

 Governo competitivo; 

 Governo orientado para missões; 

 Governo de resultados; 

 Governo orientado para o mercado. 

 

O modelo gerencial brasileiro sofreu influência desses dois movimentos citados, a 

NGP de origem americana e a advinda do modelo britânico. Os padrões gerenciais da 

administração pública que emergiram da Inglaterra e dos Estados Unidos, de acordo Paes de 

Paula (2005), expandiram-se para outros países anglo-saxões, como a Nova Zelândia e a 

Austrália, que também serviram de exemplos para o Brasil. O autor também faz referência a 

outro elemento que reforça o movimento gerencialista: a disseminação da cultura 

management. 

A NGP, como modelo de gestão, é difícil de ser corretamente definida 

(MACLAUGHLIN, 2002). É um modelo que constitui um desafio à administração pública 

tradicional construída pelos burocratas. Segundo Warrington (1997), trata-se de um modelo 

de gestão que procura organizar e operacionalizar, de maneira diferente, a administração 

pública e os seus agentes, de maneira a seguir as seguintes linhas de estratégia: melhorar seu 



38 
 

desempenho; aumentar a sua eficácia; evitar corrupção; orientar a administração pública para 

as necessidades dos cidadãos; abrir a administração pública à sociedade; torná-la mais 

transparente; definir e identificar competências e responsabilidades; evitar desperdícios. 

Em termos de estrutura organizativa, a NGP transforma a composição da 

administração pública, promovendo a fragmentação, a autonomização e a separação de 

tarefas. Enquanto o Estado assume uma posição financiadora e decisória das políticas 

públicas, as estruturas administrativas são marcadamente unidades produtivas, deixando de 

ser organizações de muitas tarefas com um imenso campo de atuação para serem 

reorganizadas em agências com core business perfeitamente identificado (KETTL, 2000). 

Assim, modificam-se as configurações organizacionais da administração pública, e as 

estruturas tradicionais dão lugar a estruturas com uma lógica diferente de ação, de acordo com 

o Quadro1. 

 

Quadro 1 – Comparação entre as agências do NGP e as tradicionais estruturas burocráticas 

Estruturas Tradicionais Novas Agências 

Ênfase no cumprimento das normas Ênfase na eficiência 

Atuam num ambiente de monopólio Atuam num mercado de livre concorrência 

Estrutura hierárquica Sistema orgânico – voltado para o cidadão 

Ênfase na estabilidade e previsibilidade Ênfase na adaptação e inovação 

Competição muito limitada entre agências Competição entre agentes públicos e privados 

Ênfase na política Ênfase na produção dos bens e serviços públicos. 

Fonte: Adaptado de Rehfuss (1991). 

 

No Brasil, segundo Motta (2007), um dos maiores desafios da gestão pública é a 

eficiência equitativa, ou seja, garantir igualdade de acesso com eficiência no uso dos recursos 

públicos. O autor reconhece que ainda há uma grande defasagem das entidades públicas no 

tocante à cultura organizacional. A união é o ente federativo que mais vem dando 

demonstrações de vontade no sentido de modernizar a gestão pública. Por outro lado, os 

estados mais atrasados e a grande maioria dos municípios brasileiros, carentes de recursos e 

de pessoal qualificado, encontram muitas vezes dificuldades para implementar um modelo 

moderno de gestão (SECCHI, 2014). 

 

2.2 O GESPÚBLICA 
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Dentro desse contexto de modernização da administração pública, surge, em 2005, o 

Gespública, que, conforme Palvarini (2009), pode ser entendido como uma política baseada 

em um modelo de gestão específico, orientado ao cidadão e caracterizado pelo respeito aos 

princípios constitucionais básicos, com vistas a entregar à sociedade melhores resultados no 

que tange aos impactos na qualidade de vida e na geração do bem comum.  

O Programa surgiu com o propósito de melhorar a gestão das organizações, tornando-

as mais eficientes na administração dos recursos públicos e mais voltadas para o atendimento 

às demandas da sociedade do que para os seus processos burocráticos internos. Sua missão 

principal é contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos 

cidadãos e para o aumento da competitividade do país (BRASIL, 2005). 

O Programa é coordenado nacionalmente pelo MPOG, mais particularmente pela 

SEGES, que tem como uma de suas competências coordenar as ações do GesPública. Visto 

como uma política pública fundamentada em um modelo de gestão específico, o Programa 

tem como principais características o fato de ser essencialmente público, orientado ao cidadão 

e respeitando os princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade, da moralidade, 

da publicidade e da eficiência, de ser contemporâneo e alinhado ao estado da arte da gestão, 

de estar voltado para a disposição de resultados para a sociedade, com impactos na melhoria 

da qualidade de vida e na geração do bem comum. É federativo, com aplicação a toda a 

administração pública, em todos os poderes e esferas do governo (SEGES, 2009). 

A partir de 2009, o Gespública utilizou-se de uma estratégia de sucesso alicerçada no 

trabalho voluntário de representantes de instituições públicas, desenvolvendo e divulgando 

conceitos e soluções para gestão, implantando e mobilizando núcleos regionais e setoriais nas 

unidades da federação e realizando avaliações do nível de gestão das instituições, seja por 

meio de autoavaliações, seja nos ciclos anuais do Prêmio Nacional da Gestão Pública 

(BRASIL, 2009b). Destaque também foi dado a iniciativas relacionadas ao atendimento ao 

cidadão, tais como o desenvolvimento de estudos, guias e eventos para as centrais de 

atendimento integrado, bem como a publicação do Decreto de Simplificação do Atendimento. 

No ano de 2014, o Programa passou por mudanças significativas. O governo criou o 

fórum nacional permanente de discussão do tema, lançando o Portal Nacional de Gestão 

Pública e os processos de trabalho que sustentam o Programa passaram a ser a articulação, o 

fomento e a mobilização de redes de gestão, com geração de conhecimento em gestão pública. 

“Assume, assim, o Gespública, os contornos de uma política pública federativa maior, porque 

trata da gestão em sua concepção essencial e pura, ou seja, independente do objeto 

gerenciado” (LIMA, 2007, p. 39). 
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Essas alterações vêm promovendo mudanças culturais no relacionamento entre o 

conjunto de instituições brasileiras, como: a possibilidade de adesão ao Gespública de 

qualquer pessoa física ou jurídica pelo uso de instrumentos de gestão ou mesmo pela simples 

participação nos fóruns de discussão presentes no Portal da Gestão Pública; a ampliação das 

ferramentas disponíveis e a avaliação de sua qualidade pelos próprios integrantes da Rede 

Nacional de Gestão Pública (Portal Gespública). 

Segundo Seges (2009), as principais diretrizes do Gespública são: 

 

1. Os produtos e serviços do Gespública são produzidos com recursos 

públicos e ações voluntárias de pessoas e organizações e oferecidos 

gratuitamente a órgãos e entidades públicos brasileiros. Por esse motivo é 

proibido, sob qualquer pretexto, a venda de tais produtos e serviços e a 

utilização do nome do Programa para fins comerciais; 

2. Os usuários diretos do Gespública são os governos e os órgãos públicos que 

integram a administração pública brasileira; 

3. Os resultados diretos do Gespública acontecem nos governos e nos órgãos e 

entidades públicos; 

4. Os cidadãos e a sociedade são usuários diretos dos órgãos e entidades 

responsáveis por processos que se posicionam na ponta das cadeias que 

prestam serviços públicos; 

5. A evidência do bom desempenho do Gespública se dará pela demonstração 

da melhoria contínua da qualidade do sistema de gestão e dos ganhos sociais 

dos usuários; 

6. Podem ser avaliados pelo Gespública os órgãos e entidades públicos que 

têm sistema de gestão pleno, ou seja, que sejam passíveis de avaliação em 

todos os critérios e itens de avaliação preconizados pelo Programa; 

7. Os órgãos e entidades públicos que implementarem um ou mais “produtos” 

do Gespública – autoavaliação, desburocratização, cartas de serviços, pesquisa 

de satisfação de usuários e premiação – são considerados participantes do 

Programa; 

8. As organizações públicas ou privadas e as pessoas, servidores públicos ou 

não, que, de alguma forma apoiam o Gespública em sua missão de 

disseminação e assistência aos órgãos e entidades públicos são considerados 

voluntários e, por esse motivo, integrantes da Rede Nacional de Gestão 

Pública; 

9. Todas as pessoas e organizações que atuam no Gespública, de forma 

permanente ou temporária, estão submetidas ao Código de Ética do Programa; 

10. A gestão e a execução das ações do Gespública são feitas de forma 

descentralizada, mediante delegação a organizações e pessoas voluntárias. 

 

Por sua vez, o Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) representa a 

principal referência a ser seguida pelas instituições públicas que desejam aprimorar 

constantemente seus níveis de gestão. Como todo modelo de gestão, contém diretrizes 

expressas em seus critérios de excelência gerencial, técnicas e tecnologias para sua aplicação, 

como por exemplo, a Carta de Serviços ao Cidadão, o Instrumento Padrão de Pesquisa de 
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Satisfação, o Guia de Gestão de Processos (BRASIL, 2009a), o Guia “d” Simplificação 

Administrativa
1
 (BRASIL, 2009c) e o Instrumento de Avaliação de Gestão (BRASIL, 2009d). 

Podemos exemplificar como experiências positivas de adesão ao Programa o Núcleo 

de Gespública Santa Catarina (GESC), através do qual um grupo de instituições públicas se 

uniu com o objetivo de promover a gestão pública de excelência, tornando-se âncora do 

Gespública no estado de Santa Catarina. Atualmente o GESC presta serviços de informações 

sobre o Programa, a formalização e adesão de voluntários, bem como organiza palestras, faz 

avaliação e certifica o nível de gestão das organizações adesas.  

Outro exemplo importante foi a Fiocruz, que adotou os critérios de excelência da 

gestão pública e criou o Comitê Subsetorial Gespública Fiocruz, com representação em todas 

as unidades. Isso gerou uma transformação gerencial e, ao mesmo tempo, permitiu avaliações 

comparativas de desempenho em organizações públicas brasileiras e estrangeiras. A sua 

importância está no processo de melhoria contínua da gestão na Fiocruz, com impacto na 

qualidade de seus produtos (OLIVEIRA, 2011). 

 

2.2.1 Modelo de Excelência em Gestão Pública – MEGP 

 

Tecnicamente o modelo de gestão pública é fiel aos modelos nacionais e 

internacionais, tanto do setor privado quanto do público, que lhe permitem fazer comparações 

entre organizações ou práticas gerenciais, inclusive de outros países. Institucionalmente, a 

terminologia própria da administração pública favorece a interação e o compartilhamento de 

tecnologias, conceitos, práticas, métodos e experiências, preservando a natureza de ser 

“público”. O slogan do Gespública, de que “é preciso ser excelente sem deixar de ser público” 

retrata esse grande desafio, que, graças a metodologias reconhecidas, pode, de fato, ser 

realidade em nosso País (SEGES, 2009). A sustentação do Modelo de Excelência em Gestão 

Pública (MEGP) se dá através dos princípios constitucionais da administração pública, 

conforme art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que declara que 

“a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência” (BRASIL, 1988). 

                                                           
1
 Guia “d” de simplificação deve ser entendido como uma ferramenta de trabalho, eminentemente prática, para 

realizar a análise e a melhoria de processos organizacionais.  O documento está organizado em uma sequência 

lógica de 10 passos,  subdivididos em 4 grandes etapas: planejamento da simplificação; mapeamento do 

processo; análise e melhoria dos processos; e implementação das melhorias. 
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 O MEGP é a representação de um sistema de gestão composto por oito critérios que se 

inter-relacionam, produzindo a sinergia necessária para planejar, organizar, decidir, executar e 

controlar os resultados obtidos frente aos planejados, conforme podemos verificar na Figura 

4. 

 

Figura 4 – Representação do Modelo de Excelência em Gestão Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil (2005) 

 

O planejamento contempla os seguintes itens: 

a) Liderança: é o elemento promotor do movimento organizacional, atuando nas 

definições estratégicas, na motivação e na provisão dos meios. Seus principais 

instrumentos são a vontade, a decisão e o exemplo; 

b) Estratégias e planos: são o pensamento contínuo sobre o futuro desejado e sobre a 

melhor forma de atingi-lo, considerando o ambiente e a capacidade (recursos de toda 

ordem) para realizá-lo; 

c) Cidadãos e sociedade: são os mantenedores e demandantes do Estado e, ao mesmo 

tempo, destinatários de sua ação e dos seus serviços. 

A execução compreende pessoas e processos. Pessoas preparadas e motivadas 

executando processos bem concebidos produzem os resultados esperados. 

O controle, por sua vez, relaciona-se aos resultados, que consistem na verificação do 

grau de eficiência, eficácia e efetividade de acordo com as estratégias e planos. Sem essa 

comparação, a medição é apenas evidência de esforço inútil. 
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A ação corretiva, por fim, diz respeito às informações e ao conhecimento, que 

consistem na inteligência da organização, dando qualidade ao processo decisório. Esse item 

pressupõe a capacidade de corrigir e aperfeiçoar. 

Para que tanto o MEGP quanto o próprio Gespública acompanhem a dinâmica da 

sociedade brasileira e estejam em conformidade com as necessidades dos cidadãos, são 

fundamentais ações contínuas de inovação do modelo, de sua comunicação e de garantia de 

sua sustentabilidade. As ações do Programa se desenvolvem, principalmente, no espaço em 

que a organização pública se relaciona diretamente com o cidadão – seja na condição de 

prestadora de serviço, seja na condição de executora da ação do Estado – e estão desdobradas 

em três processos: avaliação da gestão; simplificação de processos e gestão do atendimento.  

 

2.2.2 A Avaliação no Gespública 

 

Na administração pública brasileira, a prática de avaliação manifesta-se de diversas 

formas, sendo a mais comum ligada à função de controle quanto ao cumprimento de 

requisitos legais, principalmente os que dizem respeito ao uso de recursos financeiros. O 

campo da avaliação, entretanto, é extremamente limitado, é o curto caminho entre o previsto e 

o realizado (SEGES, 2009). 

Como não são considerados os extremos, os atuais sistemas de controle podem estar 

declarando eficiente e eficaz uma gestão que não é. Nesta proposta de avaliação pelo MEGP, 

procura-se medir a capacidade do sistema de gestão de produzir e manter bons resultados, 

frutos de decisão estratégica e processos organizacionais. Tal atitude implica verificar em que 

medida esse sistema real se aproxima da composição, dos princípios e das características do 

sistema modelo. 

O Relatório de Avaliação (RA) que a organização recebe após aplicação do 

instrumento de avaliação é, portanto, uma fotografia do quanto a organização consolidou suas 

boas práticas de gestão que espelham os resultados alcançados, permitindo verificar se, de 

fato, a organização está dirigida para o cidadão e a sociedade, bem como se é eficiente para 

gerar resultados que respondam a sua missão, a sua visão e aos seus objetivos estratégicos. 

Para Lima (2007, p. 102), “pode haver muita eficiência em processos desnecessários e 

de alto desempenho na produção de resultados inúteis”. Portanto, verifica-se o grau de 

aderência das práticas gerenciais ao MEGP, pois a distância entre o que a organização é e o 

que deveria ser, tendo como base os critérios do modelo, define seu espaço de melhoria. E as 
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avaliações subsequentes irão medir comparativamente os avanços conseguidos. Segundo 

Lima (2007, p. 108): 

 

A avaliação em si não transforma, não melhora e nem produz qualidade: é apenas 

um resultado relativo, porque comparado, que sinaliza os pontos de melhoria do 

sistema de gestão. O diferencial de qualidade da avaliação está no tipo de mudança 

que ela promove e na maneira como essa mudança acontece.  

 

A avaliação da gestão implica, portanto, em refletir sobre como as práticas são 

realizadas. Seguem, no Quadro 2, os fundamentos e critérios de excelência com seus 

respectivos conceitos. 

 

Quadro 2 – Fundamentos e critérios de excelência 

Fundamentos Critérios de excelência 

Pensamento sistêmico Entendimento das relações de interdependência entre 

os diversos componentes de uma organização, bem 

como entre a organização e o ambiente externo, com 

foco na sociedade. 

Aprendizado organizacional Busca contínua e alcance de novos patamares de 

conhecimento, individuais e coletivos, por meio da 

percepção, reflexão, avaliação e compartilhamento de 

informações e experiências. 

Cultura da inovação Promoção de um ambiente favorável à criatividade, à 

experimentação e à implementação de novas ideias 

que possam gerar um diferencial para a atuação da 

organização. 

Liderança e constância de propósitos A liderança é o elemento promotor da gestão, 

responsável pela orientação, estímulo e 

comprometimento para o alcance e melhoria dos 

resultados organizacionais e deve atuar de forma 

aberta, democrática, inspiradora e motivadora das 

pessoas, visando ao desenvolvimento da cultura da 

excelência, à promoção de relações de qualidade e à 

proteção do interesse público. É exercida pela alta 

administração, entendida como o mais alto nível 

gerencial e assessorial da organização. 

Orientação por processos e informações Compreensão e segmentação do conjunto das 

atividades e processos da organização que agreguem 

valor para as partes interessadas, sendo que a tomada 

de decisões e a execução de ações devem ter como 

base a medição e análise do desempenho, levando-se 
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em consideração as informações disponíveis. 

Visão de futuro Indica o rumo de uma organização e a constância de 

propósitos que a mantém nesse rumo. Está 

diretamente relacionada à capacidade de estabelecer 

um estado futuro desejado que dê coerência ao 

processo decisório e que permita à organização 

antecipar-se às necessidades e expectativas dos 

cidadãos e da sociedade. Inclui, também, a 

compreensão dos fatores externos que afetam a 

organização com o objetivo de gerenciar seu impacto 

na sociedade. 

Geração de valor Alcance de resultados consistentes, assegurando o 

aumento de valor tangível e intangível de forma 

sustentada para todas as partes interessadas. 

Comprometimento com as pessoas Estabelecimento de relações com as pessoas, criando 

condições de melhoria da qualidade nas relações de 

trabalho, para que elas se realizem profissional e 

humanamente, maximizando seu desempenho por 

meio do comprometimento, de oportunidade para 

desenvolver competências e de empreender, com 

incentivo e reconhecimento. 

Foco no cidadão e na sociedade Direcionamento das ações públicas para atender, 

regular e continuamente, as necessidades dos cidadãos 

e da sociedade, na condição de sujeitos de direitos, 

beneficiários dos serviços públicos e destinatários da 

ação decorrente do poder de Estado exercido pelas 

organizações públicas. 

Desenvolvimento de parcerias Desenvolvimento de atividades conjuntamente com 

outras organizações com objetivos específicos 

comuns, buscando o pleno uso das suas competências 

complementares para desenvolver sinergias. 

Responsabilidade social Atuação voltada para assegurar às pessoas a condição 

de cidadania com garantia de acesso aos bens e 

serviços essenciais, e ao mesmo tempo tendo também 

como um dos princípios gerenciais a preservação da 

biodiversidade e dos ecossistemas naturais, 

potencializando a capacidade das gerações futuras de 

atender suas próprias necessidades. 

Controle social Atuação que se define pela participação das partes 

interessadas no planejamento, acompanhamento e 



46 
 

avaliação das atividades da Administração Pública e 

na execução das políticas e dos programas públicos. 

Gestão participativa Estilo de gestão que determina uma atitude gerencial 

da alta administração que busque o máximo de 

cooperação das pessoas, reconhecendo a capacidade e 

o potencial diferenciado de cada um e harmonizando 

os interesses individuais e coletivos, a fim de 

conseguir a sinergia das equipes de trabalho. 

Fonte: Adaptado de Seges (2009). 

 

Podemos concluir que, para que se estruture um bom programa de avaliação é 

necessário realizar a avaliação em ciclos contínuos (anuais, por exemplo), enfatizando a 

importância de implantar as ações de melhoria entre uma avaliação e outra e monitorando 

essa implantação. 

 

2.3 GESTÃO DE PROCESSOS 

 

O estudo da gestão de processos inspirou-se na Teoria dos Sistemas, elaborada na 

década de 1950 pelo biólogo Ludvig von Bertalanffy, com o objetivo de propor uma teoria 

multidisciplinar para transcender os problemas exclusivos de cada ciência implicando uma 

adoção de princípios e modelos gerais, de modo que as descobertas efetuadas em cada 

disciplina pudessem ser utilizadas pelas demais. A Teoria dos Sistemas admite a ciência como 

um grande sistema de conhecimento composto de vários subsistemas, que são os diversos 

ramos da ciência em si mesmos considerados. Aplicando os conceitos da teoria, as 

organizações passaram a ser analisadas como sistemas compostos por vários subsistemas que, 

na concepção atual, significam macroprocessos e microprocessos, respectivamente.   

 

2.3.1 Definição de Processo 

 

O conceito de processo pode ser observado sobre diferentes entendimentos. Segundo 

Gonçalves (2000), processo consiste em qualquer atividade, ou conjunto de atividades, que 

toma um input, adiciona valor a ele e fornece um output a um cliente específico. Hammer e 

Champy (1994) conceituam-no como um grupo de atividades realizadas numa sequência 

lógica com o objetivo de produzir um bem ou serviço que tem valor para um grupo específico 

de clientes. Para Soliman (1999), um processo integra pessoas, ferramentas e métodos para 
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executar uma sequência de passos com o objetivo definido de transformar determinadas 

entradas em determinadas saídas. 

Dentro de uma organização, segundo Oliveira (2007), o processo pode ser entendido 

como um conjunto estruturado de atividades sequenciais que apresentam relação lógica entre 

si, com a finalidade de atender e, preferencialmente, suplantar as necessidades e as 

expectativas dos clientes externos e internos da instituição. Dessa forma, é necessário dispor 

de mecanismos que acompanhem tais processos e atividades com o objetivo de redução de 

custos e de tempo de ciclo, melhoria da qualidade, maior flexibilidade e maior confiabilidade. 

Uma característica importante dos processos é a interfuncionalidade. Segundo 

Gonçalves (2000), embora existam processos realizados inteiramente em uma unidade 

funcional, os principais processos de uma instituição atravessam fronteiras das áreas 

funcionais, sendo conhecidos como horizontais. Tais processos são executados de forma 

transversal à estrutura vertical, típica das organizações estruturadas funcionalmente. Na 

administração pública deve ser dada importância especial aos que ultrapassam as fronteiras 

das instituições, como ocorre na execução de políticas públicas. 

O Gespública define processo como um conjunto de decisões que transformam 

insumos em valores gerados ao cidadão. Todavia a definição mais completa e atual é a dada 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (BRASIL, 2005), que considera 

processo como “Conjunto integrado e sincrônico de insumos, infraestruturas, regras e 

transformações, que adiciona valor as pessoas que fazem uso dos produtos e/ou serviços”.  

Esse conceito traz a ideia de processo como fluxo de trabalho, com insumos e serviços 

claramente definidos e atividades que seguem uma sequência lógica e que dependem umas 

das outras numa sucessão clara, denotando que os processos têm início e fim bem 

determinados e geram resultados para os clientes internos do serviço público. 

Segundo o Manual de Gestão de Processos Organizacionais da SEFIN (OLIVEIRA, 

2011), os processos podem ser classificados em três categorias, conforme se pode conferir no 

Quadro 3: 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Categorias de processos 
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PROCESSOS DESCRIÇÃO EXEMPLOS 

Processos 

Gerenciais 

São aqueles ligados à estratégia da 

organização. Estão diretamente relacionados à 

formulação de políticas e diretrizes para se 

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 

Planejamento Estratégico, Gestão de 

Processos e Gestão do Conhecimento. 

Processos 

finalísticos 

Ligados à essência do funcionamento da 

organização, estão diretamente relacionados 

ao objetivo maior das instituições. São 

suportados por outros processos internos e 

resultam no produto ou serviço que é recebido 

pelo cliente. 

No caso de instituições de ensino 

superior: prestação de serviços ensino, 

pesquisa e extensão. 

 

Processos de apoio Garantem o suporte adequado aos processos 

finalísticos, estão ligados à gestão de recursos 

necessários ao desenvolvimento de todos os 

processos da instituição. São centrados na 

organização e/ou nos gerentes, viabilizando o 

funcionamento coordenado dos vários 

subsistemas da organização. Estão 

relacionados aos processos decisórios e de 

informações e incluem ações de medição e 

ajuste do desempenho da organização. 

Contratação de pessoas, aquisição de 

bens e materiais, execução de 

orçamento, apoio administrativo, etc. 

Fonte: Adaptado do Manual de Gestão de Processos Organizacionais da SEFIN (OLIVEIRA, 2011). 

 

 Para a consecução de cada tipo de processo da organização, é necessária a articulação 

de diversas ações que se podem desdobrar na execução de subprocessos, etapas e atividades. 

Diante disso, poder-se-ia dizer que existe uma hierarquia entre processos, subprocessos, 

etapas e atividades. Hierarquicamente os processos podem-se apresentar conforme consta na 

Figura 3: 
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Figura 5 – Hierarquia de Processos 

 

Fonte: Adaptado de Melo (2000). 

 

Segundo Melo (2000), macroprocesso geralmente envolve mais de uma função 

organizacional cuja operação tem impacto significo no modo como a organização funciona. O 

Processo consiste num grupo de tarefas interligadas logicamente, que utilizam recursos da 

organização para gerar resultados. São operações que visam cumprir um objetivo 

organizacional específico. 

Ainda de acordo com o autor, o subprocesso está incluído em outro processo, ou seja, 

trata-se um conjunto de operações realizando um objetivo específico em apoio a um processo. 

As atividades são operações ou conjuntos de operações que, dentro de um processo ou 

subprocesso, geralmente desempenhadas por uma unidade organizacional determinada e 

destinada a produzir um resultado específico; e as tarefas encontram-se em um nível mais 

detalhado das atividades. Trata-se de um conjunto de trabalhos a serem executados 

envolvendo rotina e prazo determinado, correspondendo a um nível imediatamente inferior ao 

de uma atividade. 

 

 

Macroprocessos 

Processos 

Subprocessos 

Atividades 

Tarefas 

Estratégico 

 

Estratégico 

Operacional 
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2.3.2 Gestão de Processos 

 

Pode-se definir a gestão de processos como a organização e estruturação de todas as 

etapas e tarefas que contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos da organização de 

forma a garantir a correta execução destas. Conforme Melo (2000), para que a gestão de 

processos gere os resultados esperados, é necessário que o ambiente corporativo seja 

favorável e a sua estrutura global esteja orientada para interligar outros instrumentos 

administrativos, tais como: planejamento estratégico, estrutura organizacional, qualidade 

total, logística, relatórios gerenciais, sistema de participação e comprometimento de 

servidores. 

A gestão de processos, segundo Davenport (1994), é uma atividade necessária para 

garantir que as instituições atinjam seus objetivos e mantenham-se eficazes, maximizando os 

produtos com o mínimo de insumos. É uma responsabilidade central dos gestores buscarem a 

otimização e fazerem mais com menos recursos. A gestão de processos engloba desde o mais 

alto nível decisório até o mais simples nível executivo. Embora complexa na sua concepção e 

execução, uma vez que envolve aspectos delicados e susceptibilidades nos diversos níveis 

hierárquicos, atravessa invariavelmente, ainda de acordo com Melo (2000), as seguintes 

etapas: 

 

a) Identificação e análise dos processos da organização: saber o funcionamento 

geral de qualquer organização é essencial para total domínio da situação; 

b) Estabelecimento de metas de melhoria e aperfeiçoamento desses processos: é 

essencial que sejam estabelecidas metas, para que se tenha uma visão real dos 

resultados alcançados. Cada meta alcançada é uma satisfação para a equipe de 

trabalho, assim como se torna o início para mais um passo. A partir desse momento 

chegamos à Melhoria Contínua; 

c) Avaliação de processos pelos resultados: se o alvo é o cidadão/cliente, então 

será por seu intermédio que se avaliará o acerto. Não adianta tornar o trabalho fácil 

para os servidores, se seu objetivo principal, o cidadão que está no papel de cliente 

do serviço público, não está satisfeito. A função de quem está gerenciando é 

encontrar esse ponto de interseção entre técnicas de trabalho de equipe e satisfação 

do cliente, que é justamente a busca de resultados; 

d) Normalização dos estágios de desenvolvimento atingidos pelos processos: 

saber o ponto de equilíbrio de cada processo é uma das características para quem 

está gerenciando. 
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Hammer (2010), afirma que através do gerenciamento a instituição pode criar 

processos com custos mais baixos, mais rápidos, com redução de ativos, maior precisão e 

flexibilidade. Já segundo Pain (2009), com a gestão ocorre uma eliminação de barreiras 

dentro da instituição, possibilitando a sua visualização como um todo e uma maior inter-

relação entre clientes, fornecedores e executores do processo. 

Para Smith e Finger (2007), a evolução da gestão de processos ocorreu em três ondas. 

A primeira onda foi a Qualidade Total, traduzida do inglês Total Quality Management 

(TQM), que iniciou na década de 50 com Deming e Juran. A TQM teve seu reconhecimento 

através da divulgação das normas ISO (International Organization for Standardization), que 

são voltadas para o estabelecimento de regras para um sistema de gestão da qualidade. A 

segunda onda ocorreu na década de 1990, com a reengenharia e o redesenho de processos, que 

envolvem a redefinição destes, das estruturas organizacionais e dos sistemas de informações, 

com objetivo de otimizar os resultados da organização. 

Ainda de acordo com Smith e Finger (2007), a terceira onda foi Business Process 

Management, que veio para suprir as deficiências que os modelos de gestão de processos 

demonstraram ao longo da história, desde o excesso de formalismo até a falta de linguagem 

padronizada para representar e mapear. 

Para que tais propósitos se materializem, é preciso que a gestão mantenha o foco na 

criação de valor pelo processo. Ou seja, o processo precisa voltar-se para atender às demandas 

de seus clientes, sejam eles clientes internos ou externos. Nesse sentido, a gestão é um 

excelente instrumento para reverter a tendência à constituição de burocracias autocentradas no 

setor público. Pode-se afirmar, conforme Vernadat (1996) que, para que a gestão de processos 

cumpra esse objetivo, é preciso que se monitorem, mensurem e registrem os resultados 

gerados pelos processos, bem como que se executem ações voltadas para a melhoria contínua 

destes. 

Dentro das instituições públicas, um papel importante cabe ao setor de recursos 

humanos, que deve atuar de forma a colaborar na operação e no apoio aos processos; políticas 

e regras devem direcionar o comportamento e o desempenho das pessoas e serem baseados na 

execução eficaz das ações. Papéis e responsabilidades devem estar desenhados de maneira a 

permitir o fortalecimento da cultura do agir e pensar dos servidores. As tecnologias podem ser 

empregadas para a automação de regras e atividades e para o monitoramento do desempenho. 

 Smith e Finger (2007), afirmam que a tendência atual é visualizar a organização de 

uma maneira funcional, integrando os diversos modelos e categorias básicas de processo e 

contribuindo para a sua otimização. A medição de desempenho representa um processo de 
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autocrítica e de acompanhamento das atividades e das ações e decisões que são tomadas 

durante sua execução. Não se pode gerenciar o que não se pode ou sabe medir, daí a medição 

exercer um papel importante nas organizações. 

A partir da análise de pesquisas empíricas, descrevemos, no Quadro 4, alguns relatos a 

cerca da compreensão sobre gestão de processos identificadas por diversos autores.  

 

Quadro 4 – Compreensão de Gestão de Processos 

COMPREENSÃO SOBRE GESTÃO DE PROCESSOS AUTORES 

Uma atividade necessária para garantir que as instituições atinjam seus 

objetivos e mantenham-se eficazes, maximizando os produtos com o 

mínimo de insumos. É uma responsabilidade central dos gestores buscarem 

a otimização e fazerem mais com menos recursos. 

Davenport 

(1994) 

Para que a gestão de processos cumpra esse objetivo, é preciso que se 

monitorem, mensurem e registrem os resultados gerados pelos processos, 

bem como que se executem ações voltadas para a melhoria contínua destes.  

 

Vernadat 

(1996) 

A gestão de processos engloba desde o mais alto nível decisório até o mais 

simples nível executivo, por isso se torna complexa na sua concepção e 

execução, uma vez que envolve aspectos delicados e susceptibilidades nos 

diversos níveis hierárquicos. 

Melo 

(2000) 

Os principais processos de uma instituição atravessam fronteiras das áreas 

funcionais, sendo conhecidos como horizontais. Tais processos são 

executados de forma transversal à estrutura vertical, típica das organizações 

estruturadas funcionalmente. 

Gonçalves 

(2000) 

A tendência atual é visualizar a organização de uma maneira funcional, 

integrando os diversos modelos e categorias básicas de processo e 

contribuindo para a sua otimização. 

Smith e Finger  

(2007) 

Um conjunto estruturado de atividades sequenciais que apresentam relação 

lógica entre si, com a finalidade de atender e, preferencialmente, suplantar 

as necessidades e as expectativas dos clientes externos e internos da 

instituição. 

Oliveira  

(2007) 

Através do gerenciamento a instituição pode criar processos com custos 

mais baixos, mais rápidos, com redução de ativos, maior precisão e 

flexibilidade. 

Hammer 

(2010) 

Fonte: Elaboração da autora.  

 

Tendo como base os relatos de teóricos na área, podemos observar a necessidade de 

ferramentas que os processos possam ser devidamente estruturados. Assim, o mapeamento 

surge como uma importante ferramenta de controle e acompanhamento dos processos 

organizacionais. 

  

2.4 Mapeamento de Processos 

 

 O mapeamento é uma atividade com o objetivo de desenhar, executar, documentar, 

monitorar e controlar a melhoria dos processos com vistas a alcançar os resultados 

pretendidos na instituição. Geralmente essa atividade faz parte de uma disciplina da área de 



53 
 

gestão que combina a abordagem centrada em processos com a melhoria do funcionamento da 

instituição para atingir metas (CUNHA, 2012). 

Melo (2011), afirma que a escolha do mapeamento como ferramenta de melhoria, se 

baseia em seus conceitos e técnicas que, quando empregadas de forma correta, permitem 

documentar todos os elementos que compõem um processo e corrigir qualquer um desses 

elementos que esteja com problemas. Trata-se, pois, de uma ferramenta que auxilia na 

detecção das atividades não agregadoras de valor. 

Para Rother e Shook (2000), o mapeamento é uma ferramenta que nos fornece uma 

figura de todo o processo de produção, incluindo atividades de valor e não agregadoras de 

valor. O mapeamento de processos se utiliza de diferentes técnicas que nos mostram 

diferentes enfoques, sendo que a correta interpretação dessas técnicas é fundamental durante 

esse processo. Tais técnicas podem ser utilizadas individualmente ou em conjunto, 

dependendo do que se vai mapear. 

Uma das técnicas mais comuns se apresenta na forma de um fluxograma, que descreve 

graficamente um processo existente ou um novo processo proposto, identificando cada evento 

da sequência de atividades por meio de símbolos, linhas e palavras (HARRINGTON, 1996). 

Apesar das definições de processo apresentadas serem muito simples, os processos reais de 

uma instituição geralmente não o são. Assim, para se compreender realmente como 

funcionam seus processos, com o objetivo de melhorá-los, é necessário adotar ferramentas 

que possibilitem uma compreensão completa de cada passo e das inter-relações entre eles. 

Para se gerenciar um processo é necessário, primeiramente, visualizá-lo. Isso é 

possível pelo emprego de técnicas de análise de processo que, segundo Mello et al. (2002), 

permitem detectar falhas e oportunidades de melhoria, destacando as tarefas críticas e 

eliminando tarefas que não agregam valor ou que são duplicadas, tentando levar a 

organização para um patamar diferente do atual e igual aquele em que a alta direção deseja. 

O mapeamento é realizado através de uma técnica para representar as diversas tarefas 

necessárias, nas sequências em que elas ocorrem, para a realização e entrega de um serviço. A 

principal técnica existente para a representação das atividades de um processo é o fluxograma, 

uma das ferramentas utilizadas pela DAP para o mapeamento de processos. 

 

2.4.1 Fluxograma 

 

É uma técnica utilizada para registrar o processo de maneira compacta e de fácil 

visualização e entendimento. Usualmente o fluxograma inicia-se com a entrada da matéria-
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prima ou informação e segue o caminho passando pelas operações até sua saída como 

produto, nova informação ou serviço acabado. 

Segundo Campos (1992), o fluxograma é fundamental para a padronização e posterior 

entendimento do processo. Ele facilita a visualização ou identificação dos fluxos, dos clientes 

e fornecedores internos e externos do processo, das funções, das responsabilidades e dos 

pontos críticos. 

O fluxograma descreve graficamente um processo existente ou um novo proposto, 

identificando cada evento na sequência de atividades por meio de símbolos, linhas e palavras 

(HARRINGTON, 1996). Uma das vantagens de se utilizar essa ferramenta gráfica é a 

facilidade de visualização, tanto da sequência de atividades, quanto da forma como as 

atividades se encaixam. Outra vantagem consiste em disciplinar a forma de raciocínio da 

equipe. São evidenciadas, também, diferenças entre a forma como se supõe que as atividades 

sejam feitas e como elas realmente o são. 

 Essa ferramenta permite o registro de ações de algum tipo e pontos de tomada de 

decisão que ocorrem no fluxo real. Dentre as vantagens na utilização dessa técnica, conforme 

Harrington (1996), podemos citar: a) permite verificar como se conectam e relacionam os 

componentes de um sistema, mecanizado ou não, facilitando a análise de sua eficácia; b) 

permite localizar as deficiências, pela fácil visualização dos passos, transportes, operações e 

formulários; c) propicia entender qualquer alteração que se proponha nos sistemas existentes 

pela clara visualização das modificações introduzidas.  

 Um fluxograma traça o fluxo de informações, pessoas, equipamentos, ou materiais 

através das várias partes do processo. São traçados com caixas contendo uma breve descrição 

do processo e com linhas e setas que mostram a sequência de atividades. O retângulo é a usual 

escolha para uma caixa do fluxograma, porém outras formas geométricas podem diferenciar 

tipos de atividades. Além disso, cores e sombreados podem ser utilizados para chamar a 

atenção em diferentes tipos de atividades, tais como aquelas mais importantes no processo. 

Embora muitas representações sejam aceitas, deve haver uma padronização do sistema 

utilizado, para que o fluxograma seja facilmente compreendido. Na figura 6, segue exemplo 

de modelo de fluxograma: 
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Figura 6 – Exemplo de modelo de fluxograma 

 

 

 

Fonte: Adaptado de projetos.wordpress.com (2011). 

 

 

2.4.2 Blueprint 

 

O blueprint representa um fluxograma de todas as transações integrantes do processo 

de prestação de serviço. Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (1998), o blueprint faz uso da 

linha de visibilidade que separa, no mapa desenhado, as atividades pelas quais os clientes 

obtêm evidências tangíveis do serviço das atividades chamadas de retaguarda, não 

presenciadas por eles. Santos e Varvakis (2002) descrevem que, desde o surgimento dessa 

ferramenta, algumas técnicas para projetos e análise de processos de serviços têm sido 

desenvolvidas, sendo que a maioria delas segue a lógica blueprint, que considera a 

participação do cliente/cidadão nos processos. 

Algumas aplicações do blueprint são: identificação dos pontos de falha do processo; 

identificação dos gargalos do processo; planejamento da capacidade e tempo de execução; 
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análise de custos do processo; projeto de trabalho e melhoria da produtividade; identificação 

dos processos-chave e das áreas estratégicas de decisão. 

 

2.4.3 Etapas do mapeamento de processo 

 

Segundo Melo (2011), podemos relacionar as principais etapas do mapeamento do 

processo: 

a) Determinar o processo e a ferramenta a ser utilizada: o primeiro passo para 

mapear algo é saber o que se está mapeando, e o motivo desse trabalho. Apesar de 

parecer óbvio, muitas empresas têm dificuldade em delimitar os limites de um 

processo, determinando seu início e fim, bem como quais são suas entradas e 

saídas; 

b) Determinar o nível de detalhe e informações necessárias para a construção do 

mapa: uma vez entendidos os limites do processo, suas entradas e saídas, bem 

como o objetivo do mapeamento, o próximo passo é determinar qual o nível de 

detalhe do mapa do processo. É necessário um equilíbrio nessa fase, pois um 

detalhamento excessivo pode prejudicar o entendimento do processo. Deve-se 

tentar priorizar informações relevantes que busquem responder o porquê do 

mapeamento; 

c) Verificação e validação do mapa do processo: determinado o nível de 

detalhamento, a construção do mapa passa por um processo contínuo de 

verificação e validação. Verificar o mapa é garantir que nenhum erro de 

representação foi cometido. Quanto à validação, trata-se de garantir que o mapa 

construído represente fielmente a realidade do sistema estudado. Esta é a etapa 

mais difícil do mapeamento, pois em geral existem três versões do processo em 

estudo: o que se pensa que ocorre, o que realmente ocorre e o processo que deveria 

acontecer. Quem realiza o mapeamento deve se concentrar no que realmente 

ocorre no processo, para só depois sugerir melhorias, o que exige 

acompanhamento de todo o fluxo constantemente. 

 

De acordo com Johnston e Clark (2002), o principal benefício obtido pelo 

mapeamento é o alcance de uma compreensão mais abrangente do papel desempenhado por 

cada pessoa envolvida do princípio ao fim da tramitação do processo. Nas instituições 

públicas, o mapeamento desempenha o papel essencial de desafiar os processos existentes, 



57 
 

criando oportunidades de melhoria de desempenho organizacional ao identificar interfaces 

críticas e, sobretudo, ao criar bases para a implantação de novas e modernas tecnologias de 

informação e integração.  

  



58 
 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Neste capítulo será apresentada a metodologia a ser utilizada para o alcance dos 

objetivos propostos no estudo. Detalharemos o tipo de pesquisa escolhida e sua classificação, 

revelaremos o campo em que ocorre o fenômeno investigado, bem como descreveremos 

características do universo e da amostra da pesquisa e os procedimentos utilizados para a 

coleta e análise dos dados. 

 

3.1 Tipo de Pesquisa 

 

 Tomou-se como base a descrição proposta por Vergara (2007), que classifica a 

pesquisa em relação a dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, esta 

pesquisa classifica-se como exploratória, que, segundo Gil (2010), objetiva proporcionar 

maior familiaridade com o problema, buscando torná-lo mais explícito e aprimorado dentro 

do contexto no qual está inserido. Por ser bastante flexível, de modo a considerar os mais 

variados aspectos relativos ao fato estudado, esse tipo de pesquisa se adequou muito bem ao 

presente estudo, que tem a finalidade de absorver mais informações sobre o assunto, sua 

definição e delineamento, o que envolve levantamento bibliográfico e documental, além de 

entrevistas e análise do contexto estudado. 

Quanto aos meios, caracteriza-se como estudo de caso, que consiste em uma análise 

profunda e exaustiva de procedimentos. O uso dessa metodologia se fez necessário para 

analisar a gestão e o mapeamento de processos de maneira ampla e detalhada dentro da 

UFRN, e mais especificamente na DAP. Boaventura (2004), afirma que o estudo de caso 

possui uma metodologia de pesquisa classificada como aplicada, na qual se busca a aplicação 

prática de conhecimentos para a solução de problemas. As pesquisas dessa natureza estão 

voltadas mais para a aplicação imediata de conhecimentos em uma realidade circunstancial 

(GIL, 2010).  Nesta pesquisa, coletamos informações sobre a DAP, bem como sobre a gestão 

e o mapeamento dos processos dessa diretoria, analisando a amostra dentro do seu universo, 

pois no estudo de caso essa natureza de pesquisa se torna mais abrangente. 

  Trata-se de um estudo interpretativo, e, para análise e tratamento dos dados, foi 

realizada uma abordagem qualitativa. Segundo a perspectiva qualitativa, um fenômeno pode 

ser melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser analisado 

de forma integrada. A abordagem qualitativa pode ser mais adequada na medida em que 
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reconhece a subjetividade como parte integrante do fenômeno social, possibilitando, através 

do rigor no uso instrumental teórico e técnico adequado, a objetivação do processo de 

investigação. 

 

3.2 Contexto e participantes 

 

 O contexto dessa pesquisa é o Departamento de Administração de Pessoal e os 

participantes foram os gestores que responderam os questionários e as entrevistas. As 

peculiaridades, tanto do contexto quanto dos participantes, já foram descritas no capítulo 

introdutório.  

 

3.3 Coleta dos dados 

  

Para este estudo, foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais. A coleta de 

dados foi feita através da análise dos documentos da instituição, de análise de bibliografia 

disponível sobre o tema e de entrevistas e questionários aplicados aos profissionais da 

instituição envolvidos com o objeto do estudo, desde sua concepção até a finalização da 

pesquisa. 

Segundo Gil (2010), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Realizamos este estudo 

em fontes bibliográficas, através de livros de leitura corrente e de referência a fim de historiar 

o desenvolvimento da gestão pública no Brasil, sua evolução e novas tendências. Analisamos 

também o Gespública e sua importância para a moderna gestão pública brasileira. A gestão de 

processos dentro do contexto nacional também foi explorada, embora, na literatura, haja uma 

lacuna no tema voltado especificamente para a administração pública, motivo pelo qual 

buscamos outras fontes, como artigos científicos, publicações periódicas e impressos diversos 

e atuais sobre a temática. 

A análise documental consiste em identificar, verificar e apreciar os documentos com 

uma finalidade específica e, nesse caso, preconiza-se a utilização de uma fonte paralela e 

simultânea de informação para complementar os dados e permitir contextualização das 

informações contidas nos documentos. A diferença básica entre a pesquisa bibliográfica e a 

documental, segundo Gil (2010), reside na natureza das fontes, pois a documental ainda não 

recebeu tratamento analítico, ou que ainda podem se reelaborados de acordo com os objetos 

da pesquisa.  
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A pesquisa documental foi realizada na UFRN, especificamente na PROGESP e na 

DAP. Para tanto, fez-se necessário esclarecer como se iniciou, dentro da Universidade, a ideia 

de gestão de processos, momento em que encontramos a primeira dificuldade, ao observarmos 

que a instituição carece de documentos oficiais que possam servir de base para a análise da 

implantação desses sistemas de gestão. Quando da época da implantação, a maioria das 

informações eram passadas oralmente e pouco material era documentado para futuras 

análises. Muitas informações foram colocadas no site da DAP, porém não foram suficientes 

para que se possam extrair conclusões satisfatórias ou não foram periodicamente atualizadas 

para acompanhar o desenvolvimento dos programas e do próprio setor. 

Mesmo diante das dificuldades iniciais, buscamos o máximo de documentos possíveis 

para embasar nossa pesquisa, tais como: Manual de Processos, consulta aos sites da 

instituição, bem como a processos, mapas e fluxogramas. Outra dificuldade encontrada 

ocorreu no período destinado para a coleta de dados, ocasião em que a grande maioria dos 

servidores técnicos-administrativos da UFRN encontrava-se em greve há mais de 100 dias, 

principalmente na DAP, que inclusive estava com o setor de atendimento fechado ao público, 

situação que dificultou o acesso a informações que poderiam ser relevantes à pesquisa.  

Para a obtenção dos dados necessários ao desenvolvimento do trabalho, foi utilizada a 

técnica de entrevista semiestruturada, que, segundo Roesch (2005), é considerada 

fundamental na pesquisa qualitativa por ter como objeto primário o entendimento dos 

significados atribuídos às questões e situações em contextos que não foram anteriormente 

estruturados a partir das suposições do pesquisador. Foram desenvolvidas cinco tipos de 

entrevistas, em anexo, a partir dos objetivos da pesquisa, com base na literatura pesquisada e 

nas funções e responsabilidades de cada pessoa dentro da instituição. A primeira entrevista 

enfocou a motivação e os objetivos da implantação da gestão de processos, bem como os 

critérios para o desenvolvimento dessa gestão. As entrevistas 2 e 3 foram respondidas pelos 

coordenadores responsáveis pela gestão de processos dentro da instituição, de acordo com a 

responsabilidade de cada um, previamente identificada em reunião. As questões foram 

formuladas com o intuito de esclarecer quais os métodos utilizados atualmente, quais as 

dificuldades encontradas e quais os benefícios da implantação dessa metodologia. 

As entrevistas 4 e 5 não puderam ser concluídas de forma presencial devido a então 

mencionada greve nacional dos servidores públicos e foram adaptadas para os questionários 1 

e 2. Os responsáveis foram contatados e se disponibilizaram a responder aos questionamentos 

por meio eletrônico. 
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O Quadro 5 apresenta as questões de pesquisa que foram desenvolvidas a fim de 

atender aos objetivos propostos: 

  

Quadro 5 – Questões de pesquisa 

OBJETIVO GERAL 

Analisar a Gestão e Mapeamento de Processos na Diretoria de Administração de Pessoal da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS QUESTÕES DA PESQUISA 

- Descrever como se realizou a implantação da 

gestão e do mapeamento de processos na DAP e 

como está funcionando atualmente. 

 

* O que motivou a implantação da gestão e do 

mapeamento de processos na Diretoria de 

Administração de Pessoal? 

* Com que critérios foi constituída a equipe que 

desenvolveu o projeto inicial e quem foram os 

participantes? 

* Como essa diretoria justifica a necessidade de 

adoção da gestão de processos no serviço público e 

em especial na UFRN? 

* Houve algum trabalho de sensibilização dentro da 

UFRN para a implantação? Como se deu esse 

processo? 

- Verificar a consonância na relação entre as ações 

desenvolvidas pela DAP com as modernas teorias 

da NGP e gestão de processos.  

 

* Como essa diretoria entende o mapeamento de 

processos e se existe algum autor específico no qual 

se fundamenta? 

* Quais os setores envolvidos no projeto dentro da 

UFRN e quais critérios de escolha? 

* Quanto tempo durou esse trabalho, se já foi 

concluído ou se pretende haver continuidade? 

* Quais os processos que foram mapeados e porque 

a escolha deles? 

* Existe uma ferramenta para se observar a melhora 

no fluxo do trabalho e na prestação dos serviços? 

*Como está sendo feito o mapeamento hoje? 

- Identificar a evolução do setor com as medidas 

adotadas e os resultados obtidos com a implantação 

ferramenta de mapeamento. 

 

* Quais eram os objetivos iniciais ao se idealizar a 

gestão e mapeamento de processos na DAP e se os 

mesmos foram atingidos? 

* Existe alguma ferramenta para se observar a 

melhora no fluxo do trabalho e na prestação dos 

serviços depois da implantação? 
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*Os processos passam por algum tipo de avaliação?  

*Quais as vantagens que o mapeamento de 

processos trouxe no fluxo de trabalho dentro da 

DAP? 

* Como é avaliado o desempenho dessa diretoria 

desde quando foi implantado até o momento atual? 

* Como se percebe o envolvimento dos servidores 

na implantação do mapeamento de processos? 

Existe interesse por parte das unidades? Quais as 

principais resistências encontradas? 

*Quais as inovações que a gestão de processos 

trouxe para a UFRN? 

* Esse trabalho poderia ser ampliado para outros 

setores da UFRN? 

Fonte: Adaptado de Maia (2012). 

 

Também foi autorizada, através de Carta de Anuência, a participação da autora nas 

reuniões com a equipe de implantação do mapeamento de processos, a qual teve fundamental 

importância para o entendimento e esclarecimento da autora perante a metodologia aplicada 

atualmente, as técnicas utilizadas e as novas formas de se trabalhar a temática dentro da 

instituição. 

As entrevistas, os questionários e as reuniões com a equipe de implantação foram 

fundamentais e esclarecedoras no sentido de explicar como foram pensados a implantação, os 

objetivos e as metas pretendidas. Essas entrevistas foram feitas com pessoas responsáveis por 

setores-chaves: como por exemplo, a Pró-reitora de gestão de pessoas, os coordenadores que 

fizeram as primeiras fases do processo de mapeamento e a chefe do setor de atendimento, que 

nos relatou as dificuldades e os benefícios da implantação para o atendimento ao cidadão. 

Essa metodologia se faz necessária para que possamos analisar a aplicação da ferramenta sob 

diversos pontos de vistas, ampliando assim a busca para um melhor conhecimento da 

aplicação prática. As entrevistas foram gravadas em meio eletrônico, transcritas e catalogadas 

para o processo de análise e interpretação dos dados. 
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3.4 Análise e interpretação dos dados 

  

Para tratamento e análise dos dados obtidos nas entrevistas e questionários, foi 

utilizada a técnica de análise de conteúdo. A escolha dessa técnica se deu pela sua adequação 

à interpretação da pesquisa qualitativa. De acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo é 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações que tem como finalidade a obtenção de 

indicadores, quantitativos ou não, que permitem a inferência de conhecimentos relativos às 

condições e recepções das mensagens, bem como relativos aos objetivos de descrição do 

conteúdo dessas mensagens.  

A técnica de análise de conteúdo vem tendo destaque entre os métodos qualitativos e 

vem ganhando legitimidade. Sua importância para os estudos organizacionais é cada vez 

maior e tem evoluído em virtude da preocupação com o rigor científico e a profundidade das 

pesquisas. Segundo Dellagnelo e Silva (2005), a análise de conteúdo, além de permitir a 

interpretação após a coleta dos dados, desenvolve-se por meio de técnicas mais ou menos 

refinadas. Os autores reforçam ainda que essa técnica vem-se mostrando como uma das 

técnicas de análise de dados mais utilizada no campo da administração no Brasil, 

especialmente nas pesquisas qualitativas. 

Bardin (2011), afirma que na técnica de análise de conteúdo o processo se organiza em 

três fases: pré-análise; exploração do material; e tratamento dos resultados e interpretação. 

A pré-análise é a fase de organização propriamente dita. Nesse momento, o objetivo é 

tornar operacional e sistematizar as ideias iniciais, de maneira a conduzir a um esquema 

preciso de desenvolvimento das operações sucessivas em um plano de análise. No caso deste 

estudo, essa fase compreendeu a transcrição manual das entrevistas e a leitura dessas 

transcrições e dos questionários aplicados. Devido ao caráter subjetivo dessas informações, os 

dados careceram de uma cuidadosa análise e demarcação do que realmente seria utilizado 

para atender aos objetivos da pesquisa. 

 

Exploração do material corresponde à aplicação sistemática das decisões tomadas na 

pré-análise, consistindo na exploração do material com a definição de categorias e a 

identificação das unidades de registro e das unidades de contexto nos documentos. Esta é a 

fase da descrição analítica, a qual diz respeito a qualquer material textual coletado, submetido 

a um estudo aprofundado, orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos. Nesta fase de 

nossa pesquisa se deu a categorização das informações a partir do critério temático, a fim de 

responder às questões propostas. 
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Na fase de tratamento dos resultados e interpretação procede-se a uma interpretação 

detalhada das informações e ao tratamento dos resultados pela exploração de cada uma das 

categorias, no intuito de identificar o conteúdo das entrevistas com base no referencial teórico 

levantado. Segundo Bardin (2011), nessa etapa ocorre a condensação e o destaque das 

informações para análise, culminando nas interpretações inferenciais. Trata-se do momento da 

intuição, da análise reflexiva e crítica. Desse modo, iniciou-se o processo de análise a partir 

da transcrição das entrevistas gravadas e dos questionários respondidos, gerando, para cada 

entrevista/questionário, um protocolo. 

Após várias leituras, buscou-se inicialmente enxugar os excessos de cada texto e 

selecionar o que apresentava contribuição para o alcance dos objetivos. Nesse momento, 

fizeram-se os recortes das partes significativas, gerando protocolos codificados. Para 

identificação dos protocolos de entrevistas, utilizou-se o código E-n, em que “E” representa a 

palavra “entrevista” e “n” representa o número sequencial dessa entrevista. Para identificação 

dos protocolos dos questionários utilizou-se o código Q-n, em que “Q” representa a palavra 

“questionário” e “n” representa o número sequencial desse questionário. Optou-se pela 

utilização do tema como unidade de registro. O tema pode ser entendido como a unidade de 

significação de um texto analisado conforme critérios relativos ao arcabouço teórico que serve 

de guia à leitura (BARDIN, 2011). 

 A partir da seleção e agregação dos trechos dos discursos, as categorias de análise 

previamente estabelecidas foram alimentadas a partir do critério semântico de categorização, 

com vistas a agrupar os temas de mesma significação em um determinado título. De acordo 

com Bardin (2011), a categorização consiste na classificação dos elementos que constituem 

um conjunto, inicialmente se dando por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento 

conforme o gênero com os critérios previamente definidos. 

 Assim, após serem reunidos todos os elementos pertinentes a cada categoria, pôde-se 

ter uma maior compreensão da metodologia aplicada na UFRN, confrontá-la com a teoria 

pesquisada e fazer inferências. Isso possibilitou responder às questões de pesquisa e elaborar 

o relatório de análises, chegando-se ao atendimento dos objetivos da pesquisa. 

 O Quadro 6, a seguir, apresenta as categorias de análise que foram trabalhadas na 

presente pesquisa: 
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 Quadro 6 – Categorias de Análises 

CATEGORIAS UNIDADES DE SIGNIFICADOS 

Importância e desafios da gestão de processos no 

serviço público  

Importância: 

Desafios: 

Motivação e setores envolvidos na implantação da 

gestão e do mapeamento de processos na UFRN 

Motivação: 

Setores envolvidos: 

Metodologias aplicadas no processo de implantação e 

principais dificuldades encontradas 

Metodologias: 

Dificuldades: 

Benefícios e inovações da implantação da gestão e do 

mapeamento de processos 

Benefícios: 

Inovações: 

A possibilidade de expansão desse projeto para outros 

setores da UFRN 

Pontos negativos: 

Pontos positivos: 

Fonte: Elaboração da autora. 

  



66 
 

4 ANALISANDO A GESTÃO E O MAPEAMENTO DE PROCESSOS NA 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 

 Neste capítulo são apresentados os resultados das entrevistas e dos questionários e 

suas respectivas interpretações, tomando-se como base os objetivos da pesquisa e o quadro 

teórico estudado.  

 

4.1 CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

 Para o delineamento da pesquisa foram pré-estabelecidas as seguintes categorias de 

análise: importância e desafios da gestão de processos no serviço público; motivação e setores 

envolvidos na implantação da gestão e mapeamento de processos na UFRN; metodologia 

aplicada no processo de implantação e principais dificuldades encontradas; benefícios e 

inovações da implantação da gestão e mapeamento de processos; e possibilidade de expansão 

desse projeto para outros setores da UFRN. Essas categorias serão explicitadas a seguir. 

 

4.1.1 Importância e desafios da gestão de processos no serviço público 

 

 Com o intuito de compreender a relevância da gestão de processos para o serviço 

público e, em especial, para a UFRN, nessa categoria buscou-se inicialmente perceber, junto 

aos entrevistados, o significado de novos conceitos ligados ao tema, sua importância e 

desafios. Essa compreensão contribuiu para a análise do estudo e para uma melhor 

explicitação dos significados. Apresenta-se, a seguir, o entendimento dos entrevistados. 

 

4.1.1.1 Importância 

 

A partir dos relatos dos entrevistados ficou perceptível a importância da gestão de 

processos para o serviço público, uma vez que esta é entendida como uma nova forma de ver 

a administração pública. Essas observações iniciais corroboram os conceitos da Nova Gestão 

Pública, que se baseia na introdução de mecanismos de mercado e na adoção de ferramentas 

de gestão do setor privado na expectativa de melhoria do serviço público; no aumento da 

eficiência; e na flexibilização da gestão. De acordo com Bresser (2008), a administração 

pública gerencial imprime mudanças culturais, estruturais e de gestão, exigindo um novo 

olhar para os interesses da sociedade.  
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Na entrevista E-1, foi detalhada a importância da gestão de processos nas instituições 

públicas citando o Gespública como uma importante iniciativa do governo federal para a 

modernização do serviço público. O Programa foi considerado um dos modelos mais 

completos, totalmente voltado para o setor público, com adesão voluntária, o que traduz de 

forma simples os princípios da nossa Constituição. Essa citação corrobora Brasil (2005), que 

fala exatamente que o Gespública surgiu com o propósito de melhorar a gestão das 

organizações, tornando-as mais eficientes na administração dos recursos públicos e mais 

voltadas para o atendimento às demandas da sociedade do que para os seus processos 

burocráticos internos.  

 

[...] sobre a adesão ao Gespública (...) teve uma reunião aqui no RN e a universidade 

foi convidada e naquele momento a universidade avaliou que ela não teria condições 

de implantar, de aderir para a universidade toda e de fato não teria e aí no DAP 

estávamos fazendo mapeamento de processos, implantando o sistema e a gente 

achou que dava e realmente a gente fez a autoavaliação e foi uma experiência muito 

rica e também nos mostrou que a gente estava no início do processo e que estávamos 

muito principiantes nesse processo, mas foi uma experiência rica porque também 

mostrou tudo o que a gente tinha que fazer para de fato começar a ter um modelo de 

gestão dentro de uma instituição, então foi uma experiência muito boa (E-1). 

 

Outro fator importante citado pelos entrevistados é a transparência que a gestão de 

processos pode trazer para a instituição, através de ferramentas de controle e 

acompanhamento dos processos, como por exemplo o mapeamento, que foi explicitado pelo 

entrevistado E-2: 

 

[...] além disso, a própria gestão (...) ela deixa o processo mais transparente pra 

quem usa, tanto para quem solicita o serviço, como para quem faz, quem executa.  E 

essa possibilidade de enxergar isso dentro de um mapeamento isso possibilita a 

equipe enxergar o processo sobre um zoom diferente, sobre uma ótica diferente, ou 

seja, de identificar etapas, por exemplo, que não agrega valor ao processo, que são 

replicadas dentro do processo, que por meio da gestão desses processos se 

identificam e se eliminam etapas e como consequências reduzem o tempo de 

processamento, as possibilidades de erros, as possibilidades de perda, que é uma 

coisa que acontece (E-2). 

 

Apesar de reconhecer a importância da gestão de processos nas instituições públicas, 

foi relatada, na entrevista E-2, a necessidade de adaptação em relação à gestão aplicada na 

iniciativa privada para o setor público:  

 

[...] gestão de processo é uma coisa assim muito nova no serviço público, talvez na 

iniciativa privada seja uma realidade, mas dentro do serviço público é uma questão 

muito recente, então assim novo para gestor, novo para usuário, novo para servidor, 

novo para quem quer implantar, enfim novo para todo mundo, porque o serviço 

público tem características específicas que precisam de adaptações (E-2). 
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Esse discurso corrobora o Plano de Gestão 2011-2015 (UFRN, 2011b), segundo o qual 

a modernização da gestão é vista como um conjunto de ações para a consolidação do modelo 

de gestão democrático e participativo, que integre as atividades acadêmicas, administrativas e 

da avaliação institucional em todos os níveis da UFRN, de forma coordenada e articulada, 

tendo em vista a eficiência, a eficácia e a efetividade social. 

  

4.1.1.2 Desafios 

 

Um dos grandes desafios citados pelos entrevistados foi à necessidade do 

envolvimento da alta administração nesse processo de implantação da gestão de processos. 

Eles salientam ainda que esse projeto envolve todos os níveis da administração em todas as 

etapas, desde o planejamento estratégico, considerado um ponto crucial, até a execução, 

considerando as etapas de acompanhamento e avaliação, conforme podemos conferir abaixo: 

 

[...] gestão de processos é muito mais do que você fazer um simples mapeamento de 

processos, são metodologias de trabalho que envolve todas as etapas dos processos, 

desde o planejamento, acompanhamento, muita avaliação, os resultados eles 

começam a acontecer não é de imediato, mas tem que ser um projeto institucional e 

não pode ser um projeto de gestão porque em quatro anos você não consegue dar 

conta de implantar. Você tem que implantar, consolidar, institucionalizar e criar a 

cultura desse processo (E-1). 

 

Essa afirmação está de acordo com Melo (2000) quando ele afirma que, para a gestão 

de processos gerar os resultados esperados, é necessário que o ambiente corporativo seja 

favorável e que a sua estrutura global esteja orientada para interligar outros instrumentos 

administrativos tais como planejamento estratégico, estrutura organizacional, qualidade total, 

logística, relatórios gerenciais, sistema de participação e comprometimento dos servidores. 

De acordo com E-2, “[...] a falta de planejamento no serviço público voltado à gestão 

de processos, a falta de tempo é justamente uma consequência de retrabalhos, que não teve 

tempo de ser planejado [...] então acaba tornando-se um ciclo vicioso [...]”. Pode-se entender, 

analisando as falas dos entrevistados, que, apesar de estes reconhecerem a importância desse 

projeto, a instituição muitas vezes não disponibiliza pessoal ou ferramentas para ele, o que se 

torna um grande entrave para que a gestão de processos possa ser implantada de forma 

eficiente. 

 Outro desafio apontado no estudo é a fragmentação atual da gestão de processos, de 

forma que, em cada instituição, existem esforços isolados para implantação e manutenção: 
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[...] você não consegue trabalhar gestão de processos se você não tiver um bom 

planejamento, se você não tiver uma boa organização interna, se você não tiver isso 

muito bem disseminado com a equipe. Se a equipe não comprar a ideia, não 

funciona. Então você tem um modelo criado numa norma mas que na prática ele não 

funciona, e você diz que tem, eu acho que a gente precisa fazer uma coisa seguindo 

e respeitando as necessidades e o tempo da instituição, o envolvimento das 

instituição até chegar nesses modelos (E-1). 

 

 Pelo que podemos inferir dos dados da pesquisa, o início do trabalho começou com 

foco no mapeamento de processos, porém evoluiu para uma visão mais ampla, voltada para a 

gestão de processos, conforme relata a entrevistada E-3: “[...] o mapeamento é apenas uma 

parte da gestão por processos que é o que a gente quer alcançar [...], hoje nosso estudo, nossa 

pesquisa é toda voltada para a gestão de processos e não para o mapeamento em si, o 

mapeamento é apenas uma consequência, um resultado do que buscamos [...]”. Outro 

entrevistado também cita o mapeamento de processos como uma importante fase da gestão: 

 

[...] mapeamento de processos a gente entende que é uma das etapas da gestão por 

processos, se dá o mapeamento, na verdade podemos dizer que mapeamento ele é a 

descrição detalhada do passo a passo do processo, como ele deve se compor desde o 

início, a relação entre o usuário, desde a hora que se solicita o serviço pelo processo 

até o passo a passo passando por todas as unidades onde ele tramita até chegar no 

objetivo final do processo que seria a entrega do processo propriamente dita (E-2). 

 

4.1.2 Motivação e setores envolvidos na implantação da Gestão e do Mapeamento de 

Processos na UFRN 

 

Nesta categoria, apresentamos a motivação para a implantação da gestão na DAP e os 

setores envolvidos dentro da Universidade. Foi observado, de acordo com os relatos dos 

entrevistados, que a “vontade de fazer”, em vários momentos, foi a grande motivação, mesmo 

sem ter, algumas vezes, ferramentas ou pessoal suficiente para isso. Percebemos também, pela 

análise dos dados, como fator de motivação, o apoio da alta administração, uma vez que esta 

acreditou no projeto e possibilitou que este fosse implantado, apesar de algumas dificuldades 

listadas em tópico posterior. 

 

4.1.2.1 Motivação 

 

 Um dos primeiros pontos citados como motivador para a implantação da gestão e do 

mapeamento de processos na instituição foi a busca por melhoria no fluxo de processos dentro 

da UFRN. Conforme E-1, “[...] havia uma necessidade muito grande em agilizar esses 

processos, porque a demora na tramitação e no tempo de resposta geravam muitas 
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reclamações e insatisfação dos usuários, trazendo diversos problemas aos setores e 

prejudicando o fluxo das informações”.  

 

[...] a motivação principal foi a busca de agilidade dos nossos processos, eles 

demoravam demais na tramitação. E aí teve duas coisas, a gente começou a trabalhar 

a parte de sistema (...) e trabalhar o fluxo do processo, se não você acaba não tendo 

um ganho, porque a tendência é as pessoas mesmo com um sistema de informação 

que você permita melhorar a parte operacional, a tendência é que o processo ele 

continue seguindo os mesmos caminhos. Então foi essa a motivação, melhorar 

realmente o tempo de resposta dos nossos processos que eram muito lentos, 

identificar as oportunidades de melhorias (E-1). 

 

[...] nosso objetivo inicial era o quê? Era garantir, melhorar o tempo de resposta a 

gente precisava terminar, concluir os nossos processos, atender as nossas demandas 

no tempo que fosse razoável, razoável pra gente seria o quê, menos de 30 dias na 

época. Então esse objetivo ele foi alcançado, mas, assim, se você me perguntar você 

hoje pode dizer que a PROGESP trabalha gestão de processos... a gente está 

trabalhando, a gente vem trabalhando desde essa época (...) (E-2). 

 

Um segundo ponto citado pelos entrevistados e considerado motivador para o 

desenvolvimento desse trabalho na UFRN foi o apoio da alta administração em diversos 

momentos, considerado como fundamental para que projeto fosse implantado: 

 

 [...] aqui na UFRN a gente tem tido a felicidade de ter gestores que tem uma 

preocupação muito grande com isso e acho que a universidade ela tem muita coisa a 

avançar nisso, estamos no início, mas temos uma base que está se consolidando e 

que tem seguido uma sequência ao longo dos anos e isso é muito importante porque 

precisa de uma constância na implantação de um projeto de gestão (E-1). 

  

[...] aliás, a gente só consegue fazer isso porque tem um apoio total da alta 

administração, se não a gente não conseguiria não, apoio completo. A universidade é 

uma instituição bem complexa e na universidade é sempre mais difícil implantar 

esses modelos do que em outras instituições e nós temos apoio total da alta direção 

se não nós não conseguiríamos fazer (E-2). 

 

Conforme observado, apesar de não haver ninguém na equipe com capacitação para a 

implantação de gestão de processos, a vontade de fazer foi um fator de grande motivação, 

além da busca de melhor prestação de serviço ao público, de melhoria nos setores e de maior 

satisfação da equipe de trabalho. 

 

[...] o norte para implantar esse projeto foi a necessidade que a gente tinha de fazer, 

mas o que orientou o trabalho foi bem à Paulo Freire mesmo, foi a questão de você 

trabalhar em cima das experiências, das observações porque não tínhamos nenhum 

especialista na equipe em mapeamento de processos, a gente fez um curso de 

capacitação de 20 horas mas a gente tinha muita vontade de fazer e sabíamos que 

fizesse assim, então dá, era muito baseado nisso (E-1). 

 

[...] olhar para o processo e analisar e ver o que poderia ser mudado, porque que as 

coisas sempre foram feitas assim e porque elas têm que continuar ser feita assim, 

porque não fazer diferente, essa era nossa pergunta: e por que não? Porque agente 

não pode mudar, testar e o máximo que pode acontecer é errar, não dá certo e a 

gente volta e vai tentado de novo. Essa foi a filosofia do nosso trabalho, a motivação 
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principal foi essa e os resultados eles  foram muito bons a gente saiu de processos 

que demorava 3 meses para ser concluídos em 7 dias, claro que o sistema de 

informações também ajudou bastante, porque também se não fosse o sistema a gente 

avançava mais o avanço não seria tão significativo (E-3). 

 

4.1.2.2 Setores envolvidos 

 

 A implantação da gestão e do mapeamento de processos iniciou-se na primeira etapa 

na DAP e, num segundo momento, já na reavaliação dos processos mapeados, foi estendida 

para as outras diretorias: a Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas e a Diretoria de 

Assistência ao Servidor. Atualmente os entrevistados já trabalham com uma visão mais 

ampla, englobando as três diretorias. 

 

[...] como a gente já tinha muitos processos mapeados dentro do DAP e quando a a 

gente começou adotar essa metodologia também a gente passou para as outras 

diretorias também, então a gente tem as reuniões com o DAP, tem reunião com 

DDP, tem reunião com o DAS, todas as diretorias elas estão fazendo esse trabalho 

de mapeamento, e também quando há envolvimento dentro de um processo da outra 

diretoria a gente chama para participar dessa discussão, porque o foco é o processo e 

não o setor (E-3). 

 

[...] na verdade a gente ainda não fez um trabalho de sensibilização na UFRN, a 

gente vai começar agora, esse trabalho foi dentro da PROGESP, que tem três 

diretorias, DAP, a DDP que é desenvolvimento de pessoas e a DAS de assistência ao 

servidor, a que demanda um maior volume de processos assim mais que rotinizados. 

Quem precisava de uma atenção inicial era a DAP porque onde concentrava a 

diretoria que cuida da folha de pagamento, da concessão de direitos e vantagens das 

pessoas. Ela cuida daquela parte do básico que é essencial para que as pessoas se 

sintam seguras dentro da instituição e a gente possa garantir que os direitos de todos 

estejam sendo respeitados dentro de um tempo que seja entendido como satisfatório 

pela comunidade. Nas outras diretorias a gente começou ano passado e começamos 

a trabalhar a definição de indicadores em 2015 e agora estamos aprimorando os 

modelos (E-1). 

 

 Como se pode inferir da análise dos dados da pesquisa, a expansão desse projeto para 

as outras diretorias da PROGESP pode ser observada como o primeiro passo para que a 

gestão e o mapeamento de processos possam ser expandidos para outros setores da 

Universidade. 
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4.1.3 Metodologias aplicadas no processo de implantação e principais dificuldades 

encontradas 

  

 Observamos, com base nas entrevistas, que a equipe encontrou muitas dificuldades 

para iniciar a implantação. A metodologia utilizada não atendeu a todos os objetivos 

pretendidos, apesar de ter havido uma melhora significativa nos fluxos dos processos. Por 

esse motivo, no ano de 2014 foi proposta uma reavaliação dos processos já mapeados. Esse 

trabalho foi desenvolvido, através da utilização de novas metodologias, pela equipe da 

PROGESP a fim de atender às novas demandas que surgiram desde o momento inicial. 

 

4.1.3.1 Metodologias 

 

Num primeiro momento a implantação da gestão e do mapeamento de processos teve 

início na DAP, na época ainda intitulada Departamento de Administração de Pessoal. O 

critério de escolha da equipe, segundo E-1, foi disponibilizar uma pessoa por cada setor: 

 

[...] até porque não tinha um grupo muito grande responsável por isso, na época eu 

estava na direção e ai eu puxava todas as reuniões, mas tinha uma pessoa de cada 

setor e tinha uma pessoa que no final consolidava tudo, o que tinha sido discutido e 

o que tinha ficado definido no grupo. 

 

De acordo com o observado no contexto das entrevistas, a metodologia utilizada 

inicialmente funcionava com o auxílio de bolsistas, que eram estagiários do setor, designados 

para elencar os processos. Isso acontecia com o uso da Carta de Serviços e através de 

conversas com gestores de diversas áreas, com o objetivo de traçar um mapa dos processos. 

Dessa forma, eles tentavam fazer um levantamento inicial buscando conhecer o que cada 

processo representava para cada setor, tentando chegar ao todo. Depois dessa etapa, era feita 

uma reunião com os responsáveis desses setores consultados inicialmente, para que esses 

processos pudessem ser validados. 

Nesse sentido, Melo (2000) reforça que saber identificar e analisar os processos da 

organização e saber seu funcionamento geral é essencial para o domínio da situação, sendo 

considerada uma das etapas para o mapeamento. A DAP mapeou inicialmente oito 

macroprocessos-chaves para o setor: atendimento ao público; processamento da folha; 

controle de cargos, funções e movimentação; registro funcional; benefícios, licenças e 

incorporações; apoio técnico; ausências; e apoio administrativo. 
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Na entrevista E-1, questionaram-se quais os critérios de escolha desses processos para 

o mapeamento, como eles foram elencados dentro de um grande número de processos 

existentes na instituição e quais processos seriam mapeados inicialmente: 

 

[...] foram os processos do DAP, tudo que envolvia folha e cadastro, aposentadoria, 

todos os processos, afastamento, férias. (...) então a gente mapeou no início, a gente 

definiu os macroprocessos, são 8 macroprocessos (...) e dentro desses 

macroprocessos a gente foi definindo os subprocessos e aí a gente foi priorizando os 

que eram mais críticos e que tinham um alcance maior dentro da instituição aqueles 

de maiores demanda porque tem processos que ocorre muito pouco como por 

exemplo afastamento para mandato letivo, um processo que ocorre pouquíssimo, a 

prioridade desses processo foram o alcance desses processos dentro da instituição: 

então os afastamentos todos, licenças, aposentadoria, todos os processos que 

envolviam folhas, nomeações, as concessões de auxílios de benefícios (...) (E-1). 

 

Observamos que através dessa metodologia a equipe conseguiu alcançar resultados, 

não atingindo, porém, todas as metas traçadas. A falta de comunicação entre os setores 

prejudicou o alcance dos objetivos pretendidos inicialmente e, segundo E-3, como a conversa 

com os gestores era feita por setor, não havia uma comunicação entre eles, o que ocasionou 

duplicação de trabalhos e processos com fluxo demorado. Diante disso, resolveu-se fazer uma 

revisão em todos os processos no ano de 2014, mas usando outra metodologia: 

 

[...] depois que a gente mapeou a gente não conseguiu com esse mapeamento feito 

dessa forma otimizar os processos porque na verdade eles eram apenas mapeados e 

como não havia uma conversa durante o mapeamento entre as unidades então não 

havia discussão de como ele poderia ser melhorado no todo, cada unidade só via o 

seu, ficava focalizado só no que fazia Com relação às mudanças que são feitas a 

gente não tem resistência porque são eles mesmos que propõem e eles mesmos já 

saem daqui acordados de como vão fazer, então a gente não tem resistência por 

conta dessa metodologia que está sendo usada, que são eles que constroem (E-3). 

 

A partir de 2014, no processo de reavaliação, a metodologia foi alterada a fim de 

corrigir as falhas observadas na primeira tentativa. Conforme observado nas entrevistas, esse 

novo trabalho teve grande diferenciação da metodologia aplicada inicialmente. Segundo E-3, 

atualmente o processo tem com foco a prestação de serviço pela PROGESP ao usuário, com o 

objetivo de melhorar o atendimento aos usuários internos e externos. 

Segundo o entrevistado E-2, “o primeiro passo para o trabalho de reavaliação foi a 

escolha dos processos já mapeados que seriam reavaliados (...) a DAP já tinha 72 processos 

mapeados, como é que a gente faria para escolher quais a gente ira trabalhar inicialmente, 

qual a prioridade que ia ser dada?”  

De acordo com E-3, foram elencados os processos considerados críticos:  

 

[...] aqueles que são muito auditados, aqueles considerados que não tenham controle 

grande, que elas acham que precisam ter uma mudança, precisa ter uma otimização, 
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então eles mesmos, a gente fez com que eles fizessem essa reflexão e chegassem à 

conclusão de quais fossem os processos e elencassem pelo menos 13 processos para 

cada diretoria para serem trabalhados (E-3).  

 

A ferramenta utilizada nesse segundo momento foi o Blueprint. De acordo com E-3, 

foi feita uma pesquisa com os gestores e com os usuários dentro da DAP a fim se saber qual 

modelo eles julgavam ser melhor para a realidade do setor. Foram desenhados, na época, os 

diagramas horizontal e vertical e o Blueprint. O resultado da pesquisa indicou o Blueprint 

naquele momento. A ferramenta Blueprint representa um mapa de todas as transações 

integrantes do processo de prestação de serviço e, segundo Santos e Varvakis (2002), pode ter 

diversas aplicações, como identificações dos processos-chaves e das áreas estratégicas de 

decisão. 

 

[...] a metodologia Blueprint a gente viu que era uma forma que nos trazia benefícios 

vantagens tanto do ponto de vista do usuário como do ponto de vista do servidor que 

tá trabalhando aquele processo, porque você consegue visualizar bem o que cada um 

tá fazendo, cada etapa, cada unidade, a responsabilidade por unidade, então não é 

um diagrama simples em que eu tenho eu sendo PROGESP eu teria que procurar ler 

todo o mapeamento para saber onde eu estou inserida e o que eu preciso fazer, lá eu 

sendo da PROGESP eu só vou naquele lugarzinho onde tem a  minha unidade e 

visualizo o que compete a minha unidade fazer, e para o usuário também porque eu 

conseguia observar  todas as fases do processo de forma clara e o que cada unidade 

também faz, então foi adotada essa metodologia muito por conta disso (E-3). 

 

 Questionado se a equipe havia se baseado em algum autor específico para montar a 

nova metodologia da segunda etapa da gestão de processos, o entrevistado E-3 explicou: 

 

[...] a gente não se baseou em nenhum autor específico, na verdade como já vem 

sendo feito o mapeamento é baseado na experiência mesmo, começou de uma forma 

e foi sendo melhorado e hoje está nesse formato, de experiências do passado que a 

gente via que podia melhorar (E-3). 

 

O entrevistado E-2 explicou minuciosamente como se deu a implantação do 

mapeamento nessa segunda fase de reavaliação de processos. Segundo ele, são marcadas 

reuniões, para as quais cada setor envolvido naquele processo disponibiliza um representante. 

Segue abaixo o roteiro de como acontecem as reuniões e as etapas do mapeamento desses 

processos: 

a) Na primeira reunião, cada setor fica com uma cartolina de uma cor representando 

seu setor específico. No decorrer da reunião, discutem-se as etapas desse processo 

e cada setor constrói o fluxo; 

b) No fim da reunião, com o processo já totalmente mapeado, a assessoria técnica 

reúne essas informações, coloca o desenho em Blueprint e inclui no sistema 

informatizado; 

c) É criado o check-list desse processo; 
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d) Na segunda reunião, o processo é validado, já com a observação das melhorias 

feitas e a definição dos prazos para conclusão desse mapeamento. Nessa reunião 

também são elencados os riscos vinculados a esse processo; 

e) Na terceira reunião, são estabelecidos os prazos para que cada setor execute e 

elabore os procedimentos relativos a cada etapa de sua competência; 

f) Na quarta reunião, concluem-se: mapeamento, riscos, check-list e procedimentos. 

Com toda a equipe reunida, o processo é implantado no sistema. 

 

[...] com todos os envolvidos sentados no mesmo lugar e ao mesmo tempo, a gente 

marca reunião, senta todo mundo que participa desse processo, e a gente vai e 

mapeia, e a gente mapeia não no sistema, a gente utiliza cartolinas coloridas e cada 

unidade fica com uma cor, então você já consegue a visualização e cada um vai 

colocando o que faz, assim eu tô aqui então o que o que compete ao setor de 

pagamento, pagamento faz acerto financeiro.. pagamento, vai olhar isso aqui, e ai 

passa para o outro  setor, então o outro setor já vem e diz o que faz, mais nessa 

conversa como está todo mundo, então cada um diz o que pode melhorar, com isso 

conseguiu provocar várias melhorias, além disso a gente consegue ter também uma 

maior facilidade com relação à sensibilização para mudanças daquilo ali  e pra todo 

mundo entender o que cada um faz, então quando eles saem da reunião eles já saem 

cientes do que eles devem fazer então a gente não tem tanto a preocupação de tá 

indo no setor e sensibilizando que ele precisa fazer controle, porque eles já saem 

daqui sabendo que precisam fazer isso para melhorar até o próprio trabalho dele e 

também a equipe do setor (E-3). 

  

[...] antes do início desse trabalho existia muita burocracia, muitos formulários 

manuais e um prazo maior para entregar documentos (...) hoje estamos tentando 

informatizar, dinamizar, desburocratizar e tornar mais ágil o atendimento (Q-2). 

 

 Apesar de essa metodologia de reuniões setoriais para o mapeamento não se basear em 

nenhum autor específico, tal forma de trabalho corrobora com as ideias de Davenport (1994), 

que fala da gestão de processos englobando vários níveis e setores dentro da instituição, e de 

Melo (2000), segundo quem o estabelecimento de metas é essencial para que, com o alcance 

dos resultados, a equipe tenha a satisfação de atingimento dessa meta, dando assim início a 

um novo passo, chegando a melhoria contínua. 

 

4.1.3.2 Dificuldades 

 

 Em qualquer situação de implantação de novos projetos dentro de uma organização, a 

equipe responsável por esse trabalho vai enfrentar diversas dificuldades. Não foi diferente no 

caso da UFRN, conforme se pode inferir das entrevistas analisadas. Foram observadas 

diversas situações de dificuldades e conflitos, tanto na fase de implantação, o que ocorreu de 

forma acentuada devido à situação nova que se apresentava à equipe, quanto na segunda etapa 
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de reavaliação. As dificuldades mais citadas foram: tempo, falta de pessoal, avaliação, 

resistência a mudanças e demora no retorno dos resultados. 

 

4.1.3.2.1 Tempo 

 

Um das principais dificuldades listadas pelos entrevistados durante a implantação da 

gestão e do mapeamento de processos foi a questão do tempo. Segundo E-2, as pessoas, 

apesar de estarem comprometidas com o projeto e de desejarem contribuir com este, muitas 

vezes elas não encontravam tempo disponível para se dedicarem às etapas necessárias para a 

implantação, já que essas novas atividades eram realizadas concomitantemente com suas 

funções diárias de trabalho. 

 

[...] a grande dificuldade que a gente tem é com relação a tempo, que a gente tem 

pouco tempo, a gente já tentou fixar os dias das reuniões para todo mundo saber que 

não marcaram nada nesse dia, mas por um motivo ou outro a gente precisa pular e 

não fazer. Também com relação a esse tempo a gente tem dificuldade quanto ao 

retorno das informações, não do mapeamento em si porque o mapeamento a gente 

faz na hora, mais com relação a escrever o manual do procedimento de cada setor 

porque isso depende deles, não tem como a gente fazer em reunião, porque eles não 

conseguem parar no setor e ter um tempo para fazer isso, então a gente não está 

tendo retorno dessas informações, mas com relação ao mapeamento em si a gente 

não está tendo dificuldade, porque a gente já tentou marcar a reunião e diz “você 

tem que vir, ou alguma pessoa que represente o setor precisa estar na reunião”, a 

gente está conseguindo (E-3). 

 

Apesar de ter-se apresentado como uma dificuldade, o tempo não foi considerado um 

impedimento para a realização do trabalho devido ao engajamento da equipe no projeto. 

Como podemos constatar pelas entrevistas e questionários analisados, havia uma grande 

vontade por parte dos servidores de implantação da gestão e do mapeamento nos setores, o 

que veio a ajudar a diminuir essas dificuldades iniciais. 

 

4.1.3.2.2 Falta de pessoal  

 

A falta de uma equipe exclusiva para a implantação desse projeto dentro da UFRN foi 

outra dificuldade apresentada pelos entrevistados. Os servidores da PROGESP e das diretorias 

tiveram que acumular as funções já exercidas com as novas atribuições necessárias para a 

execução dos trabalhos. De acordo com os entrevistados, a falta de pessoal hoje na instituição 

foi um entrave para que o projeto se desenvolvesse de forma mais ampla e rápida. 

Corroborando com o apresentado acima, o Plano de Gestão 2011-2015 (UFRN, 

2011b), em relação à gestão de pessoas, observa que, embora o quadro de pessoal técnico-
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administrativo seja bem qualificado, há dificuldades no atendimento das necessidades 

institucionais da UFRN, oriundas do número insuficiente de servidores e da política nacional 

de contratação. Além disso, a capacitação de servidores técnico-administrativos necessita de 

adequação para atender melhor aos objetivos institucionais. É preciso também implantar uma 

política de capacitação de gestores universitários e uma política de gestão de pessoal para os 

celetistas terceirizados, orientada para os objetivos institucionais. 

 

[...] as principais dificuldades a gente trabalha com uma equipe no limite você não 

tem pessoas a mais para fazer, as mesmas pessoas que cuidam do dia a dia de uma 

Pró-Reitoria de Gestão De Pessoas que não é fácil, temos uma carga um volume de 

trabalho muito pesado, tudo tem dia, tem prazo, tem hora, então a gente trabalha 

com datas, com prazos, se eu perder o prazo da folha de pagamento muitos 

servidores são prejudicados com o pagamento, eu tenho todos os processos de 

afastamento, decisão judicial a gente trabalha com processos que tem prazo de 24 

horas, muitas auditorias eu sei que é bom mais também você tem limite tem prazos e 

você tem que conciliar tudo isso com essas coisas com os projetos novos, então eu 

tenho uma rotina que tenho que dar conta e eu tenho que trabalhar esses projetos, 

isso dificulta talvez demore mais um pouco, mas também por outro lado se você 

tivesse mais pessoas na equipe certamente ajudaria teria mais folga, mas agente não 

trabalha com essa folga toda e aí tem que trabalhar com convencimento mesmo (E-

1). 

 

4.1.3.2.3 Resistência a mudanças 

  

Outra dificuldade apontada pelos entrevistados foi a resistência por parte dos 

servidores quanto às mudanças implantadas no início do trabalho. Os servidores não 

aceitaram de imediato algumas situações inovadoras, o que gerou vários conflitos e 

questionamentos. A liderança foi apontada como motivador fundamental nesse caso, segundo 

a E-1, e, à medida que as mudanças iam acontecendo e que os resultados iam sendo 

visualizados, essa resistência foi sendo vencida.  

Conforme a Q-2, “[...] a quebra de costumes e a dificuldade de algumas equipes em 

aceitar o novo podem ser apontadas como uma das principais dificuldades encontradas [...]”. 

A entrevista E-1 também fala da resistência das pessoas em mudar seu modo de trabalhar e 

como foram importantes os resultados positivos observados. 

 

[...] a gente no início foi muito difícil, tive muita resistência, “eu sempre fiz assim” 

essas foram as palavras que a gente mais escutava “sempre eu fiz assim”, mas a 

gente acabou mudando isso e os resultados  muitas vezes você percebe que uma 

simples mudança no fluxo de um processo ele traz um resultado muito importante, a 

forma de reorganização das atividades de distribuição das atividades, muitas vezes 

você só muda isso e você tem um ganho muito significativo, e foi isso eu acho que a 

motivação  foi essa, e a medida que a gente foi trabalhando as pessoas foram vendo 

que realmente isso tinha uma razão de ser,  isso fazia um sentido (E-1). 
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[...] é um processo que requer muita determinação porque tem horas que você para 

assim, vale a pena? Ai Você olha e vale, vale a pena. Mas tem que ter muita 

determinação porque no dia a dia tem muitas variáveis infelizmente nem todo 

mundo (...) as pessoas muitas vezes (...) se você não entende que aquilo é bom e vai 

trazer melhorias para a instituição, para o seu dia a dia, para sua qualificação 

também dentro da instituição é difícil de você ver isso como um trabalho a mais, ah 

eu vou fazer isso pra quê? Então eu vou trabalhar mais do que eu já trabalho pra 

quê? Então você tem que vender esse peixe muito bem vendido, para que a equipe 

entenda que por mais esforço que ela tenha num determinado momento lá na frente 

ela vai ter um ganho, isso não é uma tarefa muito simples não, então você tem 

avanços aí tem hora que você pensa que avançou muito aí tem a sensação que voltou 

tudo ao início, aí vai avança e recua (E-3). 

 

 A implementação de novas práticas de gestão, por representar mudanças dentro da 

organização, muitas vezes esbarra em resistência que já vem da própria cultura e do clima 

organizacional. Se essas mudanças não forem bem trabalhadas podem até comprometer o 

sucesso do projeto a ser implantado. 

 

4.1.3.2.4 Avaliação dos processos 

 

Outro problema analisado através dos dados da pesquisa foi a falta de ferramentas de 

avaliação para os processos mapeados inicialmente. Os servidores relataram que sentiam 

alguma dificuldade de acompanhar o fluxo desses processos e garantir a otimização após a 

conclusão do mapa. Segundo informações da Q-1, os indicadores são muito importantes para 

monitorar todo o processo de trabalho: 

 

No momento ainda não é possível dizer que temos indicadores que medem os 

impactos dessa gestão de processos, pois ainda estamos construindo esses 

indicadores. Mas eles são fundamentais para identificarmos as fragilidades do 

processo e providenciarmos os ajustes necessários. 

 

Essa preocupação da equipe corrobora com a teoria de Fadul e Silva (2008), que citam 

a elaboração de indicadores de desempenho e a avaliação dos resultados obtidos como 

requisitos essenciais para este modelo de gestão de processos. Já reconhecendo essa 

dificuldade no mapeamento inicial, na segunda etapa de reavaliação a equipe procura 

desenvolver indicadores com o objetivo de melhorar e garantir que o fluxo ocorra dentro do 

previsto.  

 

[...] veja bem, em relação à avaliação do processo, meu entendimento em relação a 

essa pergunta assim essa metodologia que a gente utiliza hoje ela tem essa grande 

vantagem você mapeia, você já avalia o processo e você já propõe melhorias para 

uma situação futura em relação àquele processo, então a gente meio que já faz essa 

etapa de avaliação do processo já nessa discussão (E-2). 
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De acordo com a E-3, é necessário criar alguns indicadores desenvolvidos para esse 

gerenciamento, com características de indicador de processo. Hoje eles estão trabalhando com 

a ferramenta do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC).  

 

[...] estamos tentado usar a ferramenta do SIPAC que faz o mapeamento do 

processo, a gente está inserindo todos os processos que estão sendo mapeados agora 

eles estão sendo inseridos dentro no SIPAC, porque lá a gente já consegue a questão 

do indicador de tempo, porque ele vai controlar a entrada e saída dentro dos setores 

e a gente  vê a questão de tempo, qual é o gargalo, o prazo que está sendo 

extrapolado, isso aí a gente vai ter todo esse controle por meio do SIPAC (E-3). 

 

[...] a ideia do indicador nós estamos trabalhando e estamos tentando trabalhar essa 

ideia aliada ao sistema integrado da UFRN, para que possamos ter um indicador 

otimizado no ponto de vista do levantamento de informação, na qualidade da 

informação que ela é gerada puxada direta do sistema, então o indicador de tempo 

tirado direto do SIPAC, que é onde o processo tramita, onde protocola, você vai ter a 

qualidade da informação é absoluta porque ela sai do sistema (E-2).  

 

De acordo com o MEGP, é necessário medir a capacidade do sistema de gestão de 

produzir e manter bons resultados, frutos de decisão estratégica e processos organizacionais. 

Isso implica verificar em que medida esse sistema real se aproxima da composição, dos 

princípios e das características do sistema-modelo. 

 

 

4.1.3.2.5  Demora no retorno dos resultados 

 

 Outra dificuldade relatada pelos entrevistados se apresentou na segunda etapa com a 

reavaliação dos processos já mapeados. Segundo se pode inferir dos contextos analisados, o 

momento inicial de desorganização e demora no fluxo dos processos já foi superado. Então, 

nessa segunda fase de reavaliação, os resultados demoram mais para serem percebidos, 

conforme informado pela E-2, o que causou a desmotivação da equipe em alguns momentos: 

 

[...] você dá um salto a dificuldade agora é que os passos seguintes vão ficando mais 

complexos porque para você dar esses passos seguintes você tem que investir em 

coisas que são: planejamento bem ajeitadinho com acompanhamento, com 

indicadores, com resultados, aí você começa a trabalhar que como a gente tá 

começando agora, que essa etapa também é difícil (...) então cada etapa, cada degrau 

que a gente vai dando você vai gerando um grau de complexidade a mais e as 

respostas os resultados no geral eles também demoram se você tem alguém lá na 

ponta achando que o que você tá fazendo aqui de imediato vai surtir efeito lá na 

ponta, não vai mais surtir porque você já (...) aquela coisa de desorganização aquela 

fase primeira ela já foi  vencida, então são etapas (E-2). 

 

 Nessa fase também, segundo pode ser observado na análise das entrevistas, à medida 

que as etapas vão ficando mais complexas, é necessário trabalhar com uma equipe em que as 

pessoas tenham qualificações diferentes, pessoas focadas naqueles processos. O entrevistado 
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E-2 comenta que “esse momento requer do servidor uma capacitação muito melhor, ele 

precisa se capacitar mais, ele precisa se dedicar mais a esses processos”. Já o entrevistado E-1 

coloca que 

 

[...] a partir daí as melhorias elas acontecem mais elas acontecem numa escala mais 

lenta você vai agregando valor a esse processo e a resposta nem sempre o conjunto 

vai perceber de imediato e nosso usuário externo vai perceber de imediato então 

muitas vezes esse tempo de resposta do processo é quando você trabalhando o 

processo no sistema, às vezes a equipe de desenvolvimento leva de 4 a 6 meses para 

concluir um processo então se acaba a equipe dizendo isso não isso não vai dar 

certo, trabalhei tanto pra quê? Cadê a resposta, então é isso também como a gente 

trabalha com todos os perfis de pessoas que vêm com as formações as mais diversas 

possíveis aí esse trabalho constante de estar junto com a equipe de não deixar a 

equipe desanimar de mostrar sempre as vantagens porque que é importante fazer 

isso de ter uma disposição. 

 

4.1.4 Benefícios e inovações na implantação da gestão e do mapeamento de processos 

 

 Nessa categoria de análise verificou-se, a partir dos relatos, que a implantação da 

gestão e do mapeamento de processos trouxe muitos benefícios e inovações para a instituição. 

Esses relatos evidenciam também a melhoria de diversos aspectos dentro dos setores 

envolvidos, tanto no que diz respeito à integração das equipes, como no resultado final do 

atendimento aos usuários. Vamos descrever separadamente os benefícios e as inovações 

observadas, para que fiquem evidenciados, de forma clara, os aspectos considerados. 

 

4.1.4.1 Benefícios 

 

 Foram observados, de acordo com os relatos, diversos benefícios advindos desse 

projeto, sendo os principais citados: agilidade nos processos, padronização de procedimentos, 

melhoria na comunicação e capacitação contínua.  

 

4.1.4.1.1 Agilidade nos processos 

 

 Segundo os entrevistados E-3 e Q-2, um dos principais benefícios da implantação 

desse trabalho no setor foi a agilidade dos processos. O uso do mapeamento de processos 

provocou, segundo os dados das entrevistas, uma mudança nos setores envolvidos, uma 

diminuição significativa dos erros antes apresentados e consequentemente a dinamização 

desses processos. 
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[...] a gente já viu que conseguindo otimizar os processos (...) além disso, toda a 

questão da agilidade porque a gente consegue ver que tem menos erros, então 

precisa voltar menos os processos dentro dos setores porque cada um já sabe o que 

deve fazer, se todo mundo já sabe então não vai precisar voltar por causa de erro ou 

falta de informação de algum setor (E-3). 

 

[...] no início quando a gente começou tudo o que a gente fazia o resultado era muito 

rápido então você mudou o fluxo do processo de aposentadoria você começa a ver 

nossa como o processo melhorou e rapidinho como diminuiu, então todo mundo já 

percebe (E-1). 

 

Corroborando com esse entendimento, Rother e Shook (2000) apresentam o 

mapeamento como uma ferramenta que fornece uma figura do processo e a possibilidade de 

visualizar as atividades tanto de valor quanto não agregadoras de valor, o que contribui para a 

agilidade dos processos na instituição. 

 

4.1.4.1.2 Padronização de procedimentos 

  

Outro aspecto positivo apontado pelos entrevistados é a padronização, organização e 

orientação para os novos servidores que ingressam na instituição. Com a implantação da 

gestão e do mapeamento, tornou-se mais fácil a utilização das ferramentas, fazendo com que o 

conhecimento das informações flua de forma mais transparente. Conforme podemos inferir 

dos relatos analisados, esse ponto é considerado fundamental para um bom funcionamento do 

setor. 

 

[...] a questão do servidor é uma coisa que ajuda bastante também, o servidor que 

chega ele já tem mais ou menos o que precisa fazer, por exemplo um servidor recém 

nomeado ele chegar aqui na DAP ou qualquer diretoria aqui da PROGESP, ele já vai 

chegar se tiver o processo mapeado já com o procedimento ele  vai saber exatamente 

o que precisa fazer sem muito treinamento sem precisar de uma pessoa do lado dele 

muito tempo pra dizer como é que vai fazer (E-1). 

 

[...] essa questão da gestão do conhecimento é importantíssima dentro desse 

mapeamento porque a gente consegue que esse conhecimento ele seja repassado 

independente de quem tá no setor se uma pessoa muito antiga sai aquele 

conhecimento que ela tem não vai ficar perdido, o setor não vai ficar na mão (E-3). 

 

 Esses depoimentos reforçam a ideia da necessidade das instituições públicas adotarem 

procedimentos para que seus processos sejam visualizados de forma clara por seus servidores, 

o que trará resultados na prestação do serviço público. Tais relatos encontram sustentação em 

Melo (2000), que fala da importância da normatização dos estágios de desenvolvimento 

atingidos pelos processos como um ponto de equilíbrio para quem manuseia esse processo. 

 

 

4.1.4.1.3 Melhoria na comunicação 
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 Percebe-se nos discursos dos entrevistados a grande satisfação com os resultados 

obtidos na implantação da gestão de processos. Isso ocorre porque esses resultados foram 

observados tanto na prática, com a otimização dos processos, como na comunicação entre as 

equipes de diversos setores envolvidos na implantação. Conforme relatos abaixo, esse ponto 

foi essencial para a continuidade do projeto, servindo até como motivação para as pessoas. 

 

[...] com o desenvolvimento desse trabalho houve uma grande melhoria de 

comunicação entre os setores envolvidos. Nas reuniões de mapeamento, com todos 

juntos, pôde ser observado em diversas situações que um setor acaba se 

responsabilizando por uma atividade que era de outro setor, porque essa mudança 

melhoraria o fluxo desse processo. Essa situação se apresenta de forma bastante 

positiva (E-2).  

 

[...] essa metodologia tem uma coisa que eu digo isso é o que me motiva tem horas 

que pesa pra caramba, me motiva bastante, eu acho que tem na equipe da 

PROGESP, hoje é muito importante é assim eu acho que é muito gratificante de ver 

para quem está na gestão para quem está a frente da equipe, perceber o quanto as 

pessoas estão envolvidas o quanto elas buscam e aí eu acho que é exatamente o 

resultado, isso é uma coisa inovadora, a questão da prática com a teoria (E-1). 

 

[...] muitas vezes você ter que tirar energia e tem que tirar forças de algum lugar 

você tem que acreditar mesmo que você não esteja acreditando tão fortemente mas 

você tem que dizer para a equipe que vai dar certo, tem que ter alguém que assuma 

essa função porque se não sai, ou você consegue motivar a equipe e fazer a equipe 

acreditar que isso vai dar certo, ou então a gente não vai dar certo, então teria que ter 

uma instituição que tenha outras condições de trabalho, eu estou falando nas 

condições que a gente tem, nos estamos fazendo isso com a mesma equipe que tem 

que dar conta do dia a dia (E-3). 

 

 A melhoria da comunicação é observada por quase todos os entrevistados, sendo 

considerada um grande benefício conquistado com a gestão e o mapeamento de processos. O 

uso dessa ferramenta, segundo o depoimento E-1, reforçou a comunicação e também a união 

da equipe em favor de um objetivo maior, o atendimento ao usuário. 

 

[...] eu acho que a equipe hoje tem outra visão em relação ao atendimento, aquele 

cuidado de se colocar no lugar do outro eu vejo que é uma coisa que gratifica muito 

quando eu vejo. Por exemplo, a folha vai fechar amanhã e eu vejo as pessoas 

passando em todos os setores e vendo e correndo, o servidor não sabe disso não tem 

ninguém aqui pedindo, mas eu vejo as pessoas assim fazendo um esforço enorme e 

agilizando tudo para não ficar nada fora daquele prazo porque a folha fecha naquele 

dia e ela não vai mais abrir e então ninguém vai ficar de fora. Se o processo chegar 

até no último dia, no ultimo instante e se der tempo ele entra e não é porque 

ninguém tá pedindo, é porque a equipe tem essa compreensão o que era bem 

diferente antes de começar esse trabalho só entrava pra folha de pagamento o que 

chegasse até dia 30 do mês anterior, mesmo que ninguém estivesse fazendo nada 

durante o mês, todo mundo desocupado mas tinha uma regra, não a regra é só entra 

até dia 30 (...) eu acho que talvez seja o ganho maior (...) porque a equipe já 

internalizou isso já faz parte hoje do dia a dia, quando você chega no atendimento a 

forma como as pessoas atendem, o cuidado que elas têm com esse atendimento, a 

preocupação que eles têm com o tempo de resposta (E-1). 
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 Essa visão dos entrevistados encontra apoio no MEGP, que, no critério Execução, 

interliga pessoas versus processos, salientando que pessoas preparadas e motivadas 

executando processos bem concebidos produzem os resultados esperados. 

 

 

 

 

4.1.4.1.4 Capacitação contínua  

 

 Observa-se, a partir desses relatos, que a metodologia aplicada na reavaliação dos 

processos foi fundamental para o êxito do projeto. A forma como a equipe se reunia e ela 

mesma trabalhava a gestão daqueles processos trouxe para os envolvidos uma satisfação 

pessoal na implantação daquelas ferramentas. A PROGESP, segundo entrevista E-1, poderia 

ter contratado uma assessoria externa especializada ou aplicado um curso de gestão de 

processos, porém o retorno poderia não ser o esperado. Optou-se, segundo relato da E-1, pela 

teoria construtivista, segundo a qual todos participam da construção da gestão e do 

mapeamento dos processos. 

  

[...] o que a gente percebeu era que precisava envolver as pessoas e elas precisavam 

se apropriar também desse conhecimento, desde quem tá na assessoria técnica nas 

diretorias até quem está na lá ponta. Para isso tem várias formas, você poderia fazer 

uma capacitação para todo mundo, só que aquela capacitação (...) não que ela não dê 

resultado, ela dá, mas muitas vezes você vai fazer uma capacitação e você vê muito 

a parte teórica, claro você tá numa capacitação, você vê muito a parte teórica, mas 

você muitas vezes não consegue pegar essa teoria que você viu lá e fazer uma 

relação direta com o seu trabalho (E-1).  

 

[...] essa metodologia pega a teoria e a prática ao mesmo tempo, então você na 

verdade, ao mesmo tempo que você está trabalhando com a equipe para desenvolver 

um produto você está capacitando a equipe, na PROGESP a gente tem trabalhado 

muito com isso e isso tem dado muito resultado. Usar esse mecanismo para capacitar 

a equipe e com certeza essas pessoas vão ter uma compreensão e elas vão entender 

de uma forma muito melhor com muito mais propriedade do que se elas 

simplesmente só tivessem feito um curso sobre gestão de processos. A inovação 

vem tanto na questão de capacitação, também de você ter um produto que as 

chances de sucesso disso são maiores porque as pessoas que estão lá  na equipe, elas 

foram ouvidas e elas participaram da construção. É diferente de você chegar (...) eu 

poderia pegar aqui um consultor ou pegar pessoas que entendem mais ou menos e 

fazer e chegar com isso pronto pra eles, é uma forma de fazer mas a gente entende 

que aqui não funciona, então e isso também motiva a equipe (E-2). 

 

 A satisfação emerge nos discursos dos entrevistados como uma forma de acolher o 

projeto e buscar que este funcione, pois eles mesmos se sentem responsáveis pelo sucesso já 

que estão diretamente ligados na sua construção e execução. Esse entendimento também foi 
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evidenciado por Melo (2000), que observa que o estabelecimento de metas de melhoria e 

aperfeiçoamento é essencial, porque a satisfação da equipe vai aumentando a cada meta 

alcançada, assim como se torna o início de um novo passo. 

 

4.1.4.2 Inovações 

 

Diversas inovações foram observadas, de acordo com a análise dos dados e dos relatos 

dos entrevistados, sendo as principais citadas: gestão de riscos no mapeamento, método 

construtivista em gestão de processos, atendimento ativo e aplicação da teoria dos jogos em 

gestão de processos. 

 

4.1.4.2.1 Gestão de riscos no mapeamento 

 

Os relatos dos entrevistados apresentaram, como uma inovação dentro desse projeto, a 

possibilidade de trabalhar os riscos do processo dentro da etapa de mapeamento. A gestão de 

riscos é uma demanda nova no serviço público e é geralmente trabalhada de cima para baixo 

na organização. A UFRN está iniciando esse trabalho como uma forma a mais de agregar 

valor ao processo e, como já mencionado na categoria de metodologia, já se trabalham os 

riscos do processo dentro da reunião de mapeamento com toda a equipe, inclusive com o 

apoio de profissionais da área. 

 

[...] a gestão de riscos é uma demanda também nova no serviço público, é uma 

cobrança por meio dos órgãos de controle em relação à universidade, e começou-se 

a pensar em como implantar a gestão de riscos, que nada mais é do que elencar as 

possibilidades de problemas de erros num processo de trabalho, ou então em um 

negócio ou meta organizacional, enfim, e você estudar um plano de como você vai 

gerenciar isso, reduzir as probabilidades e os impactos daquele problema acontecer 

(E-3). 

 

[...] ao mesmo tempo em que a gente vai desenvolvendo essa metodologia, a gente 

viu também uma apresentação por parte do pessoal da auditoria, um projeto de 

mestrado, na tentativa de estabelecer uma metodologia aqui para a universidade e 

em conversas em apresentação nós começamos a ver a conexão, a pergunta porque 

não fazer isso no mesmo momento, porque não estudar... na hora que você está 

aplicando essa metodologia você acaba criando uma atmosfera com a equipe voltada 

para a melhoria e para você enxergar essa melhoria você tem que reconhecer os 

pontos fracos do processo, então se vai melhorar você está enxergando alguma 

possibilidade de problema (E-1). 

 

[...] houve a ideia então de juntar a gestão de riscos do processo numa única reunião, 

num único momento, e a gente conseguir sair com a gestão do processo, 

mapeamento, procedimentos, check-list de controle e ao mesmo tempo a gente já 

mapear quais são essas possibilidades de erro, mapear esse grau de riscos e já 

planejar as ações, o plano de ação e  plano de contingência para aqueles eventos. E a 
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gente foi assim mesmo num numa conversa, vamos tentar e a gente fez e vem 

fazendo um piloto em parceria a auditoria, e a avaliação que eu faço é que está 

funcionando, já fizemos em mais ou menos dez processos de trabalho e vem 

funcionando, a aposta que fizemos que essa conexão ia dar certo até o momento tá 

dando (E-2). 

 

Os dados da pesquisa apontam para inovações nesse processo, que conta com equipes 

voltadas para a busca de soluções para problemas dentro da organização com o objetivo de 

obter resultados e aplicar novas metodologias para melhoria na prestação de serviço ao 

usuário.  

 

 

 

4.1.4.2.2 Métodos Participativos na gestão de processos 

 

Nos discursos dos entrevistados, ficou evidenciada, no processo inicial de implantação 

da gestão e do mapeamento de processo, ainda em 2009, uma grande dificuldade quanto à 

escolha do método utilizado. Já na segunda etapa, com a avaliação dos processos já 

mapeados, a escolha da metodologia foi fundamental para dar continuidade ao projeto. Como 

já mencionado, os entrevistados não se basearam em nenhum autor específico, porém 

trabalharam, conforme detalhado abaixo, com métodos participativos: 

 

[...] a metodologia que a gente aplica atualmente já é um passo a mais estamos 

tentando dentro da gestão por processos, e esse passo a mais é para justamente 

contemplar alguns fatores como a questão da integração, da participação, e da 

otimização dessa discussão, que anteriormente, foi feito na primeira etapa o 

levantamento da fotografia atual. E isso é um fator que a gente pode colocar assim 

que não tem na literatura essa questão porque é uma adaptação que estamos fazendo 

dentro da universidade (E-1) 

 

[...] para aplicar essa metodologia consideramos as características da universidade, 

do servidor, dos agentes do processo, vamos dizer assim, que a gente faz a fotografia 

do momento e ao mesmo tempo já pensa como o processo deve ser feito no futuro, a 

gente vê como está e já discute como ele deve ser feito de forma melhor, então é um 

dois em um, numa mesma etapa, numa mesma reunião, integrando os múltiplos 

setores  para se ter um resultado não unilateral, mas de todo o processo uma visão do 

processo e não do setor (E-3). 

 

[...] essa metodologia facilitou muito a participação, não tem autor nenhum, 

pretendemos até escrever um artigo sobre isso para a gente fixar. Mas assim é uma 

metodologia em gestão de projetos você já aplica hoje em dia, uma coisa muito nova 

também, você já aplica metodologias construtivas e participativas para se aumentar 

as chances de sucesso do projeto, que é o canvanshing, mas dentro de processos a 

gente se inspirou um pouco na filosofia do negócio, de como estabelecer uma 

integração, uma participação e um envolvimento maior por parte desses autores, por 

isso que a gente utiliza a questão da construção na parede, ele, o próprio agente do 

processo ele mesmo vai colocando as etapas na cartolina, ele mesmo gruda na 

parede, ele que muda, aquele posicionamento de integração mesmo dentro do 
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processo entre as equipes, entre as diferentes equipes, é o que faz a gente buscar um 

pouco dessa filosofia que hoje em dia é aplicada em projetos, para processos, não 

está escrito em autor nenhum é mais como inspiração e uma adaptação a nossa 

realidade (E-2). 

 

De acordo com o paradigma construtivista, segundo o qual “o conhecimento é 

resultado de algum tipo de interação entre um sujeito ativo em busca de uma adaptação a um 

objeto, resultando em uma representação que é objetivamente válida e subjetivamente 

significativa” (LANDRY, 1995, p. 326), quando a equipe busca a inovação com o objetivo de 

construir um modelo que atenda às necessidades da instituição, esse trabalho ganha um 

aprofundamento e, segundo relato dos entrevistados, tem alcançado resultados consideráveis. 

 

 

4.1.4.2.3 Atendimento Ativo 

 

Um dos pontos considerados fundamentais dentro desse projeto de melhoria dos 

processos dentro da instituição, como pode ser inferido pelos dados da pesquisa, é a melhoria 

do atendimento aos usuários. Apesar das dificuldades inicialmente encontradas, os resultados 

desde o primeiro momento foram visíveis no setor de atendimento. Segundo a entrevista E-5, 

“antes existia muita burocracia e muitos formulários manuais e hoje praticamente tudo é 

informatizado e atendimento mais ágil, garantindo uma satisfação ao usuário do serviço”. 

Esse ponto do atendimento faz parte do objetivo principal do trabalho de implantação 

da gestão e do mapeamento de processos. Todavia, diante das demandas atuais e do sucesso 

no uso das novas metodologias pela equipe de implantação, já se planeja, conforme relato do 

entrevistado E-1, propor o atendimento ativo, que consistiria em antecipar um serviço ao 

usuário, antes mesmo que este procure pelo serviço. 

 

[...] claro que nós vamos melhorar estamos trabalhando o atendimento que a gente 

chama de atendimento ativo que é se antecipar já informar para o servidor tudo que 

ele tem direito até mesmo antes que ele peça, isso já está prontinho para a gente 

começar aplicar. E isso é um ganho que passa a ser o padrão da instituição isso 

também já era uma cobrança muito grande para o DAP e para a PROGESP, porque 

às vezes eu chego aqui e  pessoas dizem meu processo tá demorando, tá chegou aqui 

quando? Um ou dois dias antes, para as pessoas isso já é  uma demora pra gente 

aqui, o atendimento se demora 10 minutos alguém esperando aqui numa fila as 

pessoas acham que tá demorando, então acaba que vira um padrão e o padrão hoje é 

esse qualquer coisa menos que isso a comunidade reclama mas se você consegue 

manter esse padrão então tá tudo bem (E-1). 

 

Esse entendimento também foi evidenciado por Brasil (2005), através das diretrizes do 

Gespública, que surgiu com o propósito de melhorar a gestão das organizações, tornando-as 
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mais eficientes e com foco voltado para o atendimento das demandas da sociedade, com o 

principal objetivo de prestar serviço de qualidade. 

 

4.1.4.2.4  Teoria dos Jogos 

 

O Plano de Gestão 2011-2015 da UFRN (2011b), em relação à modernização da 

gestão universitária, priorizou a informatização como uma das suas linhas de ação. Dois 

pontos corroboram com a posição dos entrevistados dentro desse projeto de inovação da 

instituição: a) consolidação do projeto de informatização da gestão universitária com a 

melhoria permanente dos sistemas de informação para agilizar e subsidiar o processo de 

tomada de decisão; e b) desenvolvimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (PDTI) para o estabelecimento de prioridades e ações a serem realizadas na 

área de Tecnologia da Informação. 

Essa posição da instituição de priorizar a informatização dos sistemas e processos, 

segundo os entrevistados, abriu um leque de oportunidades de incluir nas equipes de 

mapeamentos diversos profissionais de outras áreas da instituição que possam agregar valor 

ao processo, através de novas teorias, como a Teoria dos Jogos, usada no mapeamento de 

processos. 

 

[...] não podemos trabalhar gestão de processos dissociada das tecnologias da 

informação, levando esses processos para nosso sistema e já aplicando a Teoria dos 

Jogos para deixar uma interface e criar um ambiente que as pessoas queiram estar no 

sistema queiram fazer as coisas no sistema então nesse processo estamos 

trabalhando: avaliação de desempenho e o levantamento de necessidade de 

capacitação, que são dois processos que a gente tem muita dificuldade de atrair de 

envolver a comunidade da universidade como um todo para fazer (E-1). 

 

[...] estamos trabalhando com um grupo que reúne o pessoal técnico aqui, com 

bolsistas, com os professores que são especialistas na área, o professor de designer e 

o professor que trabalha a questão da Teoria dos Jogos sérios aplicados para os 

processos, com a equipe lá da informática de desenvolvimento, então é uma equipe 

bem grande e eu certamente eu não tenho dúvida que isso vai ser um sucesso e aí a 

gente vai trabalhar também pros outros processos. Estamos com dois processos 

vivendo essa experiência que é também bastante inovadora de gamificação dos 

processos (E-2). 

 

Essas inovações apresentadas na UFRN corroboram com o defendido por Johnston e 

Clark (2002). Segundo os autores, o principal benefício obtido pelo mapeamento dos 

processos é o surgimento de uma visão e de um entendimento compartilhado de um processo 

por todos os envolvidos e, assim, uma realização de seu papel no processo de serviço do 

princípio ao fim. Nas instituições públicas o mapeamento desempenha o papel essencial de 

transformar os processos existentes, criando oportunidades de melhoria de desempenho 
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organizacional ao identificar interfaces críticas e, sobretudo, criar bases para a implantação de 

novas e modernas tecnologias de informação e integração.  

 Nesse sentido, as informações apresentadas reforçam os objetivos do Plano de Gestão 

da UFRN (2011b), que é modernizar e inovar a gestão universitária, integrando as atividades-

fim às atividades-meio com participação e transparência, qualificando pessoas para o alcance 

da eficiência, da eficácia e da efetividade das ações realizadas pela instituição. 

 

4.1.5 A possibilidade de expansão desse projeto a outros setores da UFRN 

 

 Nessa categoria de análise verificou-se, a partir dos relatos, a necessidade que a 

iniciativa seja ampliada para outros setores da Universidade, como cita o entrevistado Q-2. 

Devido aos benefícios que a implantação trouxe para a DAP e as outras diretorias da 

PROGESP, surgiu o desejo de que essas experiências positivas fossem oportunizadas a toda a 

Universidade. 

 

[...] acho muito importante que esse trabalho seja ampliado para outros setores da 

UFRN, porque há uma grande necessidade de uniformização na maneira de 

organização e na funcionalidade dos processos de gestão e mapeamento. Existem 

setores que ainda não utilizam a informatização. Sendo assim, é de suma 

importância que esse projeto de gestão e mapeamento se expanda mais e mais (Q-2). 

 

 Segundo apresentado também por alguns entrevistados, a expansão é uma situação 

inevitável, porque o crescimento das demandas internas e externas já exige que a instituição 

se adeque à realidade de mudanças. Porém, como apresenta a E-1, para que esse projeto se 

concretize na Universidade como um todo, faz-se necessária uma equipe especializada para 

implantar essa metodologia, porque a equipe da PROGESP sozinha não teria condições de 

abarcar o projeto em toda a instituição. 

 

[...] o projeto agora vai tomando corpo e uma base sólida para a sustentação desse 

modelo que é exatamente a definição da metodologia e qual é a melhor metodologia 

que se aplica na PROGESP como um todo. E a metodologia, esse modelo que a 

gente elegeu para a PROGESP é o modelo que vai ser o melhor para a Universidade 

toda, não sei. Aí também precisa envolver outra área, tem que ter uma área 

responsável por isso, a Pró-Reitoria sozinha, até porque não é competência dela, ela 

não tem como dar conta disso sozinha na Universidade toda, a nossa função dentro 

desse processo vai ser trabalhar a questão da sensibilização, de criar de plantar essa 

semente dentro da instituição e isso a gente tá começando a fazer agora tem uma 

primeira reunião agora com os gestores dia 06 de agosto de 2015 (E-1).   

  

Verificou-se também, com base nos dados analisados, que esse projeto, iniciado na 

DAP em 2009, precisa ter um caráter contínuo, porque os processos e as informações estão 
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em constante transformação, o que exige uma contínua avaliação e, se possível, melhorias nos 

procedimentos. 

 

[...] e aí quanto tempo durou, isso aí já vem há muito tempo e é uma coisa que vai 

durar até (...) porque como a gente precisa que seja uma melhoria contínua, que a 

gente tenha isso aí, então esses processo vão precisar ser revisados o tempo todo, a 

gente não vai ficar com essa coisa, não é isso e acabou, não, a medida que os setores 

forem vendo que precisam de revisão, eles vão ser revisados e vai ser visto de novo 

o mapeamento, vai ser revisto. Pela própria característica de processo, o processo é 

isso, é uma atividade que não tem fim, ela é cíclica, então a gestão por processo ela 

iniciou essa questão agora mas ela não vai ter esse prazo de conclusão (E-3). 

 

Essa compreensão corrobora com o discurso de Bresser (2008), quando coloca que o 

foco da administração gerencial seria o aumento da qualidade dos serviços públicos e a 

redução de custos. O autor propõe também o desenvolvimento de uma cultura gerencial nas 

organizações, orientada para resultados e aumento de governança do Estado, garantindo a 

capacidade deste de gerenciar com efetividade e eficiência. 

 

Quadro 7 – Síntese das categorias de análise 

CATEGORIAS UNIDADES DE SIGNIFICADOS 

Importância e desafios da gestão de processos no 

serviço público  

Nova Gestão Pública, Gespública, Eficiência, 

Adaptação, Sociedade, Transparência, Envolvimento, 

Alta administração, Fragmentação. 

Motivação e setores envolvidos na implantação da 

gestão e do mapeamento de processos na UFRN 

Motivação: Melhoria no fluxo, Agilidade, Melhor 

tempo de resposta, Apoio, Vontade, Capacitação. 

 

Setores: PROGESP, DAP, DDP, DAS. 

Metodologias aplicadas no processo de 

implantação e principais dificuldades encontradas 

Metodologia: Implantação, Macroprocessos, Reunião, 

Comunicação, Reavaliação, Prestação de serviço, 

Fluxograma, Blueprint, Check-list, Riscos, Sistema, 

Procedimentos. 

 

Dificuldades: Tempo, Falta de Pessoal, Resistência a 

mudanças, Avaliação, Demora do retorno dos 

resultados. 

Benefícios e inovações da implantação da gestão e 

do mapeamento de processos 

Benefícios: Agilidade nos processos, Padronização de 

procedimentos, Melhoria na comunicação e 

Capacitação contínua. 

 

Inovações: Gestão de riscos no mapeamento, Método 

construtivista em gestão de processos, Atendimento 
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ativo e Aplicação da teoria dos jogos. 

A possibilidade de expansão desse projeto para 

outros setores da UFRN 

Organização, Funcionalidade, Demandas, 

Padronização, Mudanças, Base sólida, Cíclico, 

Sensibilização. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

O Quadro 7 apresenta uma compreensão do que foi expresso pelos entrevistados em 

seus depoimentos, apontando a importância da gestão e do mapeamento de processos nas 

instituições públicas, especificamente na UFRN, e revelando as motivações e objetivos da 

implantação desse trabalho, bem como as metodologias e dificuldades enfrentadas no decorrer 

da implantação nos setores. Além disso, esses resultados traduzem os benefícios percebidos 

com a implantação dessas mudanças para as equipes, explicitando de forma clara as inovações 

e melhorias apresentadas com as diferentes estratégias inseridas. Por fim, o referido quadro 

mostra a vontade de expandir esse trabalho para outros setores da UFRN, considerando as 

dificuldades que serão enfrentadas, conforme explicitadas anteriormente, principalmente 

devido à complexidade da instituição e à falta de tempo e pessoal disponível para dar 

continuidade à tarefa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 Esta pesquisa se propôs a analisar a gestão e o mapeamento de processos na Diretoria 

de Administração de Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Para tanto, 

buscou-se adquirir um conhecimento de como foi desenvolvido esse projeto na instituição, 

verificando sua consonância com as modernas teorias da Nova Gestão Pública e da gestão de 

processos, bem como identificando as barreiras encontradas para alcance dos resultados 

esperados. Durante o trabalho foram analisados os benefícios advindos das novas 

metodologias empregadas, as inovações que surgiram durante o projeto e a possibilidade de 

expansão para outros setores da instituição. Foram considerados os aspectos positivos e 

negativos, o que possibilitou responder à questão central desta investigação, a partir do 

atendimento dos seus objetivos específicos. 

 Diante da análise de como se realizou a implantação da gestão e do mapeamento de 

processos na DAP e como está funcionando atualmente, identificamos que a implantação 

começou de forma bastante limitada, pois não havia uma equipe especializada no assunto e 

não houve capacitação para o desenvolvimento do projeto na instituição. No entanto, diante 

dos problemas vivenciados diariamente na Universidade e devido à deficiência na gestão dos 

processos internos desta, a própria equipe do então Departamento de Administração de 

Pessoal se dispôs a realizar esse projeto sem se respaldar em nenhum método ou autor 

específico, mas com base apenas na experiência e nas dificuldades enfrentadas diariamente ao 

longo dos anos. 

 Naquele momento inicial, como foi destacado durante o trabalho, a adesão ao 

Gespública constituiu-se numa importante ferramenta de gestão para a DAP, e a criação da 

Carta de Serviço ao Cidadão foi fundamental, conforme observado nos relatos dos 

entrevistados, para dar as diretrizes de como a instituição teria que proceder para implantar a 

gestão e o mapeamento dos seus processos. A grande motivação da equipe em colaborar para 

o bom andamento desse projeto e as diretrizes do Programa foram essenciais para o 

desenvolvimento do projeto.  

 O interesse da alta administração foi fundamental para que a implantação pudesse ser 

desenvolvida tanto no processo inicial, como em todo o decorrer das etapas, inclusive com 

metas institucionalizadas através de diretrizes do Plano de Gestão da Universidade. Essas 

metas objetivam a eficiência, eficácia e efetividade na melhoria dos processos internos da 

instituição com foco na prestação de um serviço público de qualidade.  
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 Dessa forma, os resultados alcançados na primeira fase do projeto foram visíveis por 

todos nos setores envolvidos. Conforme relatado nas entrevistas, os processos que outrora 

demoravam 90 dias para tramitar no setor, depois do mapeamento, levam no máximo 30 dias 

até sua tramitação final. Antes existiam muitos formulários manuais e não havia a 

padronização dos procedimentos, mas, com o uso do sistema, essas etapas foram eliminadas, 

o que ocasionou uma melhoria considerável no fluxo desses processos. 

Apesar de ter conseguido bons resultados nessa fase inicial, a equipe da PROGESP 

resolveu fazer, em 2014, uma reavaliação dos processos mapeados com base nas lacunas 

visualizadas na metodologia utilizada inicialmente no mapeamento, que foi feita de forma 

isolada, por setor, sem integração entre as unidades envolvidas. Essa reavaliação buscava o 

melhoramento contínuo e o desenvolvimento de um novo método, baseado em metodologias 

participativas. De acordo com esse novo método, os próprios membros da equipe passaram a 

se reunir periodicamente para analisarem todo o fluxo de cada processo, sugerindo melhorias.  

Essa metodologia inovadora, segundo relato dos entrevistados, vem sendo aplicada de 

forma contínua e traz resultados interessantes, como a agilidade na tramitação dos processos, 

a padronização dos procedimentos, a inclusão da gestão de riscos no mapeamento, bem como 

a integração dos setores envolvidos. A falta de integração da metodologia foi apontada como 

limitadora dos resultados na primeira fase de implantação do projeto. Atualmente, a nova 

metodologia tem atendido aos anseios da equipe responsável pela implantação, bem como 

tem atingido os objetivos propostos, pois, envolvendo várias pessoas e unidades no processo 

de avaliação, consegue resultados positivos para a instituição.  

Salientamos, contudo, que essa segunda fase da reavaliação do mapeamento dos 

processos está restrita à PROGESP e a suas diretorias, não tendo sido concluída até o 

momento final desta pesquisa. Segundo a percepção dos envolvidos, esse projeto deve ser 

desenvolvido continuamente na instituição, aperfeiçoando-se de acordo com as necessidades e 

mudanças que acontecem inevitavelmente nas organizações. 

No que diz respeito à consonância na relação entre as ações desenvolvidas pela DAP e 

as modernas teorias de gestão de processos, a equipe da PROGESP, responsável pela 

implantação, não se baseou em nenhum autor específico para fundamentar as mudanças nos 

procedimentos na instituição. As metodologias empregadas foram, conforme relatos dos 

entrevistados, construídas e desenvolvidas de acordo com as necessidades da própria 

Universidade. Podemos observar, entretanto, durante o trabalho, a importância do Gespública 

como norteador das ações iniciais e como ferramenta essencial para o desenvolvimento do 

projeto. 
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O Gespública, como já estudado anteriormente, apresenta-se como um esforço do 

Governo em implementar políticas públicas que priorizem a gestão de processos nas 

instituições públicas, tendo como foco os resultados. Essa ideia corrobora com os objetivos da 

UFRN, que tinha como meta prestar um serviço público de qualidade através  da 

modernização do seu modelo de gestão, da otimização dos seus processos e da agilidade no 

atendimento ao usuário. Considerando as ações desenvolvidas pela DAP na implantação da 

gestão e do mapeamento de processos, verificamos que os objetivos do projeto estão 

totalmente de acordo com os ideais da NGP, segundo a qual, em relação à gestão com foco 

em resultados, a ênfase recai sobre o uso eficaz da informação, a preocupação constante com 

o monitoramento e a avaliação do efeito dos serviços. 

A nova metodologia desenvolvida também corrobora com as ideias de Gonçalves 

(2000), que defende a interfuncionalidade como essencial para um bom entendimento da 

instituição como um todo. Embora existam processos realizados inteiramente em uma unidade 

funcional, os principais processos de uma instituição atravessam fronteiras das áreas 

funcionais, sendo conhecidos como horizontais.  

As ações desenvolvidas pela DAP para a implantação da ferramenta de mapeamento 

estão de acordo com as perspectivas de vários autores estudados no referencial teórico, como 

Melo (2011), Hammer (2010) e Smith e Finger (2007), os quais afirmam a necessidade de a 

instituição priorizar a gestão de processos, que é a tendência, visualizando a organização de 

uma maneira funcional, integrando os diversos modelos e categorias básicas de processo e 

contribuindo para a otimização destas. Também é importante que, no gerenciamento, a 

instituição possa criar processos com custos mais baixos, mais rápidos, com redução de 

ativos, maior precisão e flexibilidade.  

De acordo com relato dos entrevistados e as situações observadas durante a pesquisa, a 

evolução do setor com as medidas adotadas e os resultados obtidos com a implantação da 

ferramenta de mapeamento demonstram que, apesar de algumas dificuldades iniciais, os 

benefícios obtidos com a implantação dessa ferramenta de gestão e mapeamento de processos 

foram considerados relevantes para a instituição. A agilidade dos processos e a padronização 

de procedimentos trouxeram  uma nova organização para o setor, proporcionando a 

diminuição de erros e a dinamização no atendimento, impactando diretamente na prestação do 

serviço ao usuário.  

A integração e a melhoria na comunicação entre as pessoas também foram 

considerados pontos positivos na implantação do mapeamento de processos. A motivação 

veio com a satisfação de ver, na prática, os objetivos realizados. Sendo assim, o envolvimento 



94 
 

das pessoas foi considerado essencial para o desenvolvimento das ações, já que as pessoas se 

sentiam responsáveis diretas pela execução e pelos benefícios alcançados. 

Além dos pontos positivos citados, durante o desenvolvimento do projeto foram 

observadas algumas inovações que surgiram decorrentes dessa iniciativa. Podemos citar como 

principal inovação a inclusão da Gestão de Riscos já na etapa de mapeamento do processo, o 

que, na maioria das vezes, é feito inicialmente em nível gerencial. Essa inversão traz para a 

instituição um maior controle dos riscos, o que é cobrado veementemente pelos órgãos de 

controle. Um ponto considerado relevante, conforme relato dos entrevistados, foi a proposta 

do desenvolvimento do Atendimento Ativo, que se traduz na antecipação das necessidades do 

usuário, criando um padrão de atendimento diferenciado.  

 Outra inovação observada foi o desenvolvimento de métodos construtivistas dentro da 

gestão e do mapeamento de processos. Nesse sentido, foi criada uma equipe multidisciplinar, 

com representantes de todos os setores envolvidos no projeto, que juntos, em reuniões 

periódicas, construíram o mapeamento de cada processo. Esse método trouxe um 

envolvimento maior da equipe, e a interação entre as pessoas foi considerada positiva e 

essencial para que os resultados planejados pudessem ser alcançados. 

Tendo como base os preceitos da Nova Gestão Pública, a gestão de processos dentro 

das instituições vem mostrando sua importância, sendo considerada uma alternativa 

interessante para o alcance das metas e resultados institucionais.  A presente pesquisa mostrou 

uma realidade dentro de uma instituição pública, a Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, mas especificamente na Diretoria de Administração de Pessoal, buscando contribuir de 

para a administração pública, no sentido de apresentar situações pontuais que estão 

acontecendo no momento em organizações e que possam vir a colaborar com outras 

instituições que também almejem a otimização dos seus processos.  

Durante o trabalho, percebemos uma grande lacuna na área de gestão e mapeamento 

de processos em instituições públicas, por ser esta uma metodologia ainda nova e, por isso, 

carente de experiências e fundamentação sobre sua prática efetiva. Sendo assim, esperamos 

contribuir para futuras pesquisas nessa área, solidificando o conhecimento e ampliando a 

oportunidade de melhorias na gestão de processos. 

A contribuição desta pesquisa dentro do Gespública pode ser observada, porque, 

apesar de a UFRN não ter conseguido a certificação pelo Programa, suas diretrizes foram 

essenciais para que o projeto de gestão e mapeamento de processos pudesse ser implantado na 

Universidade. Seu Guia de Gestão de Processos serviu de inspiração para o desenvolvimento 

de ideias como a criação da Carta de Serviços ao Cidadão.  Esta pesquisa vem a ressaltar a 
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importância de que se busquem não diretrizes rígidas, mas sim adaptáveis à realidade de cada 

instituição, que foi o caso da UFRN. 

 Durante a pesquisa tivemos algumas limitações. Pretendíamos trabalhar com pesquisas 

documentais devido à necessidade de aprofundamento de como se iniciou, dentro da 

instituição, a prática de gestão e mapeamento dos processos, momento em que encontramos a 

primeira dificuldade, ao observarmos que a instituição carecia de documentos oficiais que 

pudessem servir de base para a análise da implantação desses sistemas de gestão. Quando da 

época da implantação, a maioria das informações eram passadas oralmente e pouco material 

era documentado para futuras análises. Muitas informações foram colocadas no site da DAP, 

porém não foram suficientes para que se possam extrair conclusões satisfatórias ou não foram 

periodicamente atualizadas para acompanhar o desenvolvimento dos programas e do próprio 

setor. Mesmo diante das dificuldades iniciais, buscamos o máximo de documentos possíveis 

para embasar nossa pesquisa, tais como: Manual de Processos, consulta aos sites da 

instituição, processos, mapas e fluxogramas. 

Outra dificuldade encontrada foi que, no período destinado para a coleta de dados, a 

grande maioria dos servidores técnico-administrativos da UFRN encontrava-se em greve há 

mais de 100 dias, principalmente na DAP, que inclusive estava com o setor de atendimento 

fechado ao público, o que dificultou o acesso a informações que poderiam ser relevantes à 

pesquisa. Uma terceira barreira foi identificada na dificuldade de tempo da equipe da 

PROGESP em responder os questionários e disponibilizar-se para as entrevistas. Através de 

carta de anuência da instituição, fui autorizada a participar das reuniões de mapeamento com 

o intuito de me aproximar da equipe de coordenadores, bem como presenciar as etapas dos 

processos, para entender e materializar as ações desenvolvidas no projeto. 

 Considerando o interesse da PROGESP em manter de forma contínua essa iniciativa e 

o apoio da alta administração, sugerimos que seja analisada a real possibilidade de expansão 

desse projeto para outros setores da instituição, e que seja feita uma campanha de 

sensibilização em toda a Universidade com o objetivo de tornar público os resultados 

positivos alcançados com a implantação da ferramenta de mapeamento de processos na DAP. 

Esse ponto é importante para que as pessoas tenham conhecimento do projeto e vejam a 

relevância e os benefícios que ele trouxe para a instituição. 

 Com apoio institucional e tendo como pressuposto as dificuldades encontradas na 

implantação na DAP, sugerimos a criação de uma equipe multidisciplinar, formada por 

profissionais de diversas áreas, com o objetivo exclusivo de coordenar a implantação desse 

projeto em outros setores na Universidade. Esse ponto iria acabar com as duas principais 
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dificuldades percebidas no relato dos entrevistados: tempo e pessoal qualificado para a 

implantação da ferramenta. Tal equipe poderia ser responsável pela sensibilização e 

capacitação dos servidores envolvidos, pela coordenação do processo de implantação, pelo 

acompanhamento processo e pela posterior avaliação dos resultados alcançados. 

 Outra sugestão necessária e também citada durante a pesquisa como essencial para que 

os resultados possam ser mensurados é a criação de indicadores específicos voltados para a 

gestão e o mapeamento de processos. Atualmente a UFRN carece de ferramentas que 

consigam medir a eficácia dos resultados e está utilizando o sistema de informação da própria 

instituição, o qual infelizmente mede apenas o tempo decorrido da entrada do processo até seu 

encerramento, sem, contudo, levantar dados mais relevantes sobre os resultados alcançados. 

 De acordo com as informações da pesquisa e relatos dos entrevistados, sugerimos 

abaixo um check-list de como poderia ser pensada essa implantação da gestão e do 

mapeamento de processos para outros setores da Universidade: 

 

a) Criar uma equipe multidisciplinar com o objetivo de coordenar essa implantação 

dentro da UFRN; 

b) Fazer uma campanha de sensibilização em toda a Universidade para que seja feita 

a apresentação do projeto, listando os benefícios alcançados com a implantação na 

DAP; 

c) Criar em cada setor uma equipe local responsável pela implantação; 

d) Fazer a capacitação dessa equipe setorial; 

e) Iniciar o processo de implantação da gestão e mapeamento no setor; 

f) Acompanhamento da equipe multidisciplinar durante todo o processo de 

implantação; 

g) Criar indicadores para avaliar se os resultados esperados estão sendo alcançados. 

 

Acreditamos que dessa forma será possível expandir essa ferramenta para outros 

setores dessa instituição, bem como avaliar e acompanhar seu desenvolvimento e o alcance 

dos resultados desejados, como a eficiência e eficácia na prestação de serviço ao usuário. 

 Com base nos dados apresentados, sugerimos a continuidade desse trabalho, com 

pesquisas futuras na área, por se apresenta como fundamental em instituições públicas que 

buscam melhoria dos seus processos internos e excelência na prestação de serviços. O campo 

estudado abre um leque para futuros projetos de intervenção que enfoquem o mapeamento de 

processos, a avaliação de processos e a criação de indicadores que possam mensurar os 
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resultados e compará-los com os objetivos institucionais. Hoje existem alguns estudos apenas 

na área de Engenharia de Produção, contudo há uma grande lacuna na área específica de 

processos institucionais. 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice A – Roteiros das entrevistas 

 

 

ROTEIRO ELABORADO PARA ENTREVISTADO Nº 1 

 

 

01) O que motivou a implantação da gestão e do mapeamento de processo na Diretoria de 

Administração de Pessoal? 

 

02) Com que critérios foi constituída a equipe que desenvolveu o projeto inicial e quem 

foram os participantes? 

 

03) Como essa Diretoria justifica a necessidade de adoção da gestão de processos no 

serviço público e em especial na UFRN? 

 

04) Qual a importância do Gespública dentro desse processo de implantação da gestão de 

processos na UFRN? 

 

05) Quais os processos foram mapeados e porque a escolha deles? 

 

06) Quais eram os objetivos iniciais ao se idealizar a gestão e mapeamento de processos na 

DAP e se os mesmos foram atingidos? 

 

07) Houve algum trabalho de sensibilização dentro da UFRN para a implantação? Como 

se deu esse processo? 

 

08)  Quais as vantagens que o mapeamento de processos trouxe no fluxo de trabalho 

dentro da DAP? 

 

09)  Como é avaliado o desempenho dessa diretoria desde quando foi implantado até o 

momento atual? 

 

10) Quais as inovações que a gestão de processos trouxe para a UFRN? 

 

11)  Como se percebe o envolvimento dos servidores na implantação do mapeamento de 

processos? Existe interesse por parte das unidades? Quais as principais resistências e 

dificuldades encontradas? 
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ROTEIRO ELABORADO PARA ENTREVISTADO Nº 2 

 

 

 

01) Como essa Diretoria justifica a necessidade de adoção da gestão de processos no 

serviço público e em especial na Diretoria de Administração de Pessoal? 

 

02)  Como essa você entende o mapeamento de processos? Existe algum autor específico 

no qual se fundamenta? 

 

03) Como está sendo feito os mapeamentos hoje? 

 

04)  Existe alguma ferramenta para se observar a melhora no fluxo do trabalho e na 

prestação dos serviços depois da implantação? 

 

05) Os processos passam por algum tipo de avaliação?  

 

06) Quais as inovações que a gestão de processos trouxe para a UFRN? 

 

07) Como é avaliado o desempenho dessa diretoria desde quando foi implantado até o 

momento atual? Quais os benefícios observados? 

 

08) Como se percebe o envolvimento dos servidores na implantação do mapeamento de 

processos? Existe interesse por parte das unidades? Quais as principais resistências 

encontradas? 
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ROTEIRO ELABORADO PARA ENTREVISTADO Nº 3 

 

 

 

01) Como você entende o mapeamento de processos? Existe algum autor específico no 

qual se fundamenta? 

 

02)  Quais são as unidades envolvidas no projeto dentro da UFRN e como foi feito os 

primeiros mapeamentos? 

 

03) Quanto tempo durou esse trabalho, se já foi concluído e se pretende haver 

continuidade? 

 

04) Como está sendo feito os mapeamentos hoje? 

 

05) Existe alguma ferramenta para se observar a melhora no fluxo do trabalho e na 

prestação dos serviços depois da implantação? 

 

06) Como é avaliado o desempenho dessa diretoria desde quando foi implantado até o 

momento atual? Quais os benefícios observados? 

 

07) Como se percebe o envolvimento dos servidores na implantação do mapeamento de 

processos? Existe interesse por parte das unidades? Quais as principais resistências 

encontradas? 
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ROTEIRO ELABORADO PARA O ENTREVISTADO Nº 4 

 

 

 

01) Existe alguma ferramenta para se observar a melhoria no fluxo do trabalho e na 

prestação dos serviços depois da implantação do mapeamento de processos? 

 

02)  Quais os setores da UFRN envolvidos nesse processo? 

 

03)  Como funciona essa ferramenta e quais critérios de mensuração? 

 

04)  Quais os indicadores utilizados e como essas informações chegam para análise? 

 

05)  É relevante a utilização desses indicadores na gestão e mapeamento dos processos? 

 

06)  Como são apresentados esses resultados e qual seu impacto na gestão desses 

processos? 
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ROTEIRO ELABORADO PARA O ENTREVISTADO Nº 5 

 

 

 

1) Qual o setor que você trabalha, sua função e há quanto tempo você trabalha nele?   

 

 

2) Como você vê esse trabalho de Gestão e Mapeamento de  processos no setor de 

atendimento? 

 

 

3) Quais os benefícios que esse trabalho trouxe para o setor? 

 

 

4) Quais as principais dificuldades enfrentadas na implantação dessa ferramenta de gestão 

e mapeamento? 

 

 

5) Como funcionava antes e como está funcionando hoje o setor de atendimento da DAP? 

 

Antes: 

 

Depois: 

 

 

6) Você acha que esse trabalho poderia ser ampliado para outros setores da UFRN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


