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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo a proposição de um modelo de Centro de Serviços 

Compartilhados para a área de Engenharia Elétrica da UFRN, congregando o Departamento e 

o Curso de Graduação sob uma visão lean office agrupada com a gestão de processos, buscando 

aumentar a eficiência dos processos e diminuir o lead time dos mesmos. Sendo assim, no 

arcabouço teórico foram abordados conceitos de Gestão de processos, mapa de fluxo de valor 

mapeamento e modelagem BPMN, nova gestão pública, além de lean office e Centro de 

serviços compartilhados. No que tange aos procedimentos metodológicos trata-se de uma 

pesquisa descritiva, qualitativa, que se utilizou de estudo de caso, onde os dados foram 

coletados por meio de pesquisa bibliográfica, análise documental, grupo focal e observação 

participante. O estudo demonstrou a aplicabilidade do redesenho dos processos e da nova 

estrutura física, além da necessidade de um estudo mais aprofundado no que diz respeito à 

gestão de pessoas e elaborações de índices para aferição de resultados, logo, tem-se que as 

proposições levantadas no trabalho foram alcançadas, tendo em vista que as sugestões obtidas 

por meio do estudo levarão, se acatadas, uma economia de tempo nas respostas das unidades, 

diminuição de retrabalho, economia de espaço e uma maior eficiência no contexto geral. 

  

Palavras chaves: lean office; centro de serviços compartilhados; gestão de processos; mapa de 

fluxo de valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present project aims to propose a model of Shared Services Center for the Electrical 

Engineering area of UFRN, bringing together the Department and the Undergraduate Course 

under a lean office vision grouped with process management, seeking to increase the efficiency 

of processes and reduce their lead time. Thus, in the theoretical framework, concepts of Process 

Management, value stream mapping and BPMN modeling, new public management, in addition 

to lean office and Shared Services Center were addressed. Regarding the methodological 

procedures, it is a descriptive approach that will use a case study, where data were collected 

through bibliographic research, document analysis, focus group and participant observation. 

The study demonstrated the applicability of the redesign of the processes and the new physical 

structure, in addition to the need for a more in-depth study with regard to people management 

and elaboration of indexes to measure results, therefore, it is possible that the propositions 

raised in the work were achieved, considering that the suggestions obtained through the study 

will lead, if accepted, to a time saving in the units' responses, reduction of rework, space savings 

and greater efficiency in the general context. 

 

 

Keywords: lean office; shared services center; processes management; value stream mapping. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

  

 O mundo contemporâneo exige uma emergência na entrega de resultados, produtos e 

serviços, reclamando uma postura dinâmica, proativa e eficiente daqueles que fazem parte do 

grupo laboral, sobretudo dos atuantes na administração pública. A vida adotou uma velocidade 

de fluxo informacional no qual o cidadão, tomador de serviços do Estado, cada vez mais 

consciente de seus direitos e necessidades, reivindica “entregas” de qualidade, ágeis e com o 

menor gasto de dinheiro público possível. 

 No que diz respeito à administração Pública, os países da américa latina, inclusive o 

Brasil, passaram por um processo de reestruturação, em parte devido ao grande montante das 

suas dívidas externas, no qual acarretou uma mudança na relação entre estado e sociedade civil 

a fim de alcançar uma maior rigidez no controle de gastos e conseguir alcançar o equilíbrio 

financeiro-fiscal com o intuito de saldar, ou pelo menos amortizar, suas dívidas externas 

(OLIVEIRA, 1996).  

 Além da crise econômica do período pós-guerra, colocaram em xeque o modelo 

intervencionista, até então vigente, a crise fiscal do Estado, quer dizer, a sua incapacidade cada 

vez maior de financiar déficits públicos (despesas maiores do que as receitas arrecadadas); a 

inaptidão governamental para resolver problemas e atender demandas sociais crescentes; e o 

fortalecimento do setor privado, no qual as grandes empresas multinacionais passaram a ter 

demasiado poder, enfraquecendo a capacidade dos Estados nacionais de definirem as suas 

políticas em níveis macro (ABRÚCIO, 1998). 

 Essa inédita fase -a nova Gestão Pública- assim denominada, trazia elementos da esfera 

privada para a máquina pública, em grande parte inspirada pelo exemplo da Grã-Bretanha, 

sendo definida por (BRESSER PEREIRA, 1999, p. 32) da seguinte forma: “um conjunto de 

ideias e crenças que toma como valores máximos a própria gerência, o objetivo de aumento 

constante da produtividade e a orientação ao consumidor. ”   

 Seguindo essa nova orientação, a administração pública brasileira vem aplicando 

esforços na direção de instrumentalizar e viabilizar a excelência na prestação de serviços como 

é o exemplo do dispositivo inserido no art. 37 da carta magna brasileira: “Art. 37: A 

administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
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Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

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

 Tais princípios constitucionais são balizadores da administração pública, os quais 

devem submeter todos os seus atos à égide desses (ALEXANDRINO et. al., 2009, p. 189): 

 

Os princípios são as ideias centrais de um sistema, estabelecendo suas diretrizes e 

conferindo a ele um sentido lógico, harmonioso e racional, o que possibilita uma 

adequada compreensão de sua estrutura. Os princípios determinam o alcance e o 

sentido das regras de um dado subsistema do ordenamento jurídico, balizando a 

interpretação e a própria produção normativa. 

 

 De maneira semelhante, o decreto nº 9.094 de 17 de julho de 2017 que dispõe sobre a 

simplificação do atendimento ao usuário permite a implementação de inovação na 

administração pública com o fito de melhorar a experiência do utilizador, bem como otimizar 

os gastos da máquina pública no que tange ao poder executivo na esfera federal. 

 Logo, fazendo-se uma exegese do que foi epigrafado, percebe-se que o Estado tem como 

imperativo atuar dentro de conceitos que assegurem compromisso, eficiência e 

responsabilidade com a rés pública. 

 Pari passu, como anteriormente mencionado, a administração pública brasileira vem 

passando, sobretudo nas últimas décadas, por uma reforma no modo de pensar, a partir do 

advento da Nova gestão Pública, no qual, de acordo com Junquilho (2000), é alicerçada: Na 

definição do Estado com o papel principal de promotor/empreendedor, em vez de provedor de 

bens e serviços sociais; Na importação de práticas gerenciais comuns ao setor privado da 

economia, incluindo, nas agendas públicas, temas como: eficiência, eficácia, produtividade, 

avaliação e controle de resultados, governança, governabilidade, satisfação do consumidor, 

prevenção e controle de gastos ; na ênfase na importância do poder e na mudança de papel dos 

chamados administradores públicos para gerentes ou gestores públicos profissionalizados, no 

sentido de que passa a ser desejado um perfil voltado à noção de orientador/integrador e 

empreendedor, distinto do papel de supervisor ou administrador, típico do modelo burocrático 

de gestão. 

 Nesse contexto, a melhoria do setor público tem figurado como ponto fundamental no 

movimento de reforma, levando a inovação ao patamar de propulsora das mudanças na 

administração pública.  

 Sobre essa reflexão, Borins (2014) reitera que a inovação pública tem se tornado uma 

área de interesse em si própria, distinguindo-se do new public management (NPM) e outros 
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modelos assemelhados, populares nas últimas décadas. Sob a ótica de Meeus e Edquist (2006), 

existem quatro tipos de inovação no setor público: 

 

1) Inovação no serviço: introdução de novos serviços para clientes novos ou existentes ou 

oferecimento de serviços existentes para novos clientes; 

2)  Inovação no processo: o objetivo é aumentar a eficiência e eficácia dos processos 

organizacionais internos para facilitar a produção e entrega de bens e serviços aos 

cidadãos (foco interno); 

3) Inovação no processo tecnológico: novos elementos são introduzidos no sistema 

produtivo ou na operação de serviços de uma organização para produzir seus produtos 

ou restituir seus serviços aos cidadãos e  

4)  Inovação no processo administrativo: novas abordagens e práticas para motivar e 

recompensar membros da organização, desenhar estratégias e estrutura das unidades 

executoras e modificar o processo de gestão das organizações.  

 

 Delimitando o foco na inovação nos processos, algumas técnicas e modelos de gestão 

alçaram-se como objeto de estudo e despertaram a atenção, sobretudo da comunidade 

acadêmica, como via de resolução de problemas sensíveis encontrados na prestação de serviços 

do poder público nacional. Dentre essas, encontra-se o Centro de Serviços Compartilhados 

(CSC), expediente utilizado de maneira ampla na iniciativa privada, mas de frugal aplicação no 

setor público brasileiro até então; definido por Schulman, Harmer e Lusk (2001, p. 9) como: 

 A concentração dos recursos da empresa atuando com atividades, difundidas através 

da organização, a fim de servir a múltiplos parceiros internos, a baixo custo e com 

alto nível de serviços, com o objetivo comum de satisfazer os clientes externos e 

acrescentar valor à empresa. 

 

 O CSC já encontra aplicação na gestão pública de outros países (Canadá, Estados 

Unidos, Austrália, Irlanda, Escócia, Inglaterra, Holanda, Alemanha, França, Itália, Espanha, 

África do Sul e Singapura) com grande grau de eficiência, mas de forma pontual na 

administração pública brasileira (FERREIRA, 2010). Tal forma de gestão se notabiliza por ser 

uma convergência entre o modelo de gestão centralizado e o descentralizado, aplicando os 

pontos positivos das duas visões num só sistema, modificando de forma estratégica a realidade 

da corporação, sobretudo, as necessidades dos clientes internos da organização.  

 Sendo assim, os ganhos trazidos por esse modelo híbrido, passam pela melhoria da 

comunicação entre setores, contenção de custos, ganho de produtividade e melhoria no 

relacionamento com os clientes (LOZINSKY, 2006).  
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 Comunicação entre setores: Um dos maiores problemas encontrados nas instituições 

é a falha na comunicação. Isso acarreta erros graves e improdutividade, e devem ser evitados. 

Os atores das instituições necessitam de informação de todas as unidades, para que exista uma 

fluidilidade na realização dos processos. À vista disso, a aparelhagem de um Centro de Serviços 

Compartilhados em geral é benéfica para a comunicação interna, já que busca eliminar ruídos. 

Assim, não há dissonância entre as unidades, o que gera mais eficiência e agilidade na 

realização das atividades. 

 Contenção de Custo: A implementação de um centro de serviços compartilhados tem 

um dos seus mais fortes pilares na redução de gastos. Uma vez que as atividades são otimizadas 

com a centralização de processos, evita-se as possíveis confusões que ocasionam os erros. Em 

um pequeno lapso temporal a empresa poderá obter uma grande redução nos custos 

administrativos; 

 Ganho de Produtividade: em uma organização, o Centro de Serviços Compartilhados 

possibilita a padronização das tarefas, contribuindo para o aumento produtivo, bem como na 

obtenção de resultados previsíveis e replicáveis. Ademais, diante disso, deve-se considerar a 

redução das falhas e aumento da velocidade operacional. A uniformização dos processos 

favorece a criação de soluções objetivas e úteis dentro dos setores envolvidos no CSC. Isso 

influencia de forma direta na criação de valor e credibilidade em relação aos clientes da 

instituição;  

 Relacionamento com clientes: Outro eixo de melhoria com a implantação do CSC é a 

satisfação e a melhoria no relacionamento com os clientes da empresa. Isso ocorre devido ao 

equilíbrio no fluxo de trabalho, aumentando a qualidade do serviço e, por conseguinte, amplia 

o grau de contentamento dos clientes. Os usuários passam a ter um acesso mais facilitado aos 

dados de produtos e serviços oferecidos, com uma comunicação acessível e uma equipe hábil 

para a resolução de problemas. 

 Assim também, pode-se destacar a visão de Schulman et. al. (2001 p.3) sobre as 

vantagens da adoção do centro de serviços compartilhados nas empresas: 

 

• adicionar valor à empresa; 

• buscar conhecimento estratégico; 

• criar nova responsabilidade de gerenciamento; 

• focar nos serviços de suporte; 

• permitir que as unidades de negócios foquem nos aspectos estratégicos das operações; 
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• transferir atividades secundárias das unidades de negócios para os processos principais 

dos serviços compartilhados; 

• fornecer atividades de suporte a custos baixos com altos níveis de serviços; 

• alavancar investimentos tecnológicos e 

• focar na melhoria contínua. 

 

 Dessarte, as mudanças e rearranjos nas estruturas organizacionais são imprescindíveis 

para se atingir a excelência nos processos e resultados positivos para a Administração Pública 

com foco nessa nova forma de gerir o Estado. 

 Do mesmo modo, a filosofia Lean manufacturing/Lean office surgiu como um tipo de 

abordagem capaz de enxugar a estrutura organizacional eliminando o desperdício, diminuindo 

os custos, aumentando a qualidade do atendimento aos clientes e tudo isso no menor tempo 

possível (SHINGO,1996).  

 A metodologia lean é um reflexo das melhorias implementadas no mundo da 

administração pelo sistema toyotista de produção, modelo enxuto que tenta reduzir o 

desperdício aos menores índices para assim tornar todo o processo organizacional o mais 

eficiente possível.  

 Com a maturação do conceito enxuto, as ferramentas e métodos utilizados pelo sistema 

Toyota de produção deixaram de ser empregados exclusivamente no ambiente fabril e 

migraram, também, para o universo empresarial/ administrativo com as necessárias adaptações 

e desenvolvimentos.  

 Com isso, surge o lean office que é o emprego dos princípios enxutos no ambiente 

administrativo, no qual fornece capacidade para aprimorar o fluxo de trabalho e minimizar os 

desperdícios das áreas administrativas, havendo a possibilidade de aplicação em variados 

setores (ALMEIDA, 2009).  Logo, o lean office utiliza várias ferramentas para mapear as 

dificuldades encontradas no cenário administrado bem como criar soluções para resolução 

desses problemas, destacando como principais: O 5S, Trabalho Padronizado, Células de 

Trabalho, Gestão Visual, Mapeamento do Fluxo de Valor, Método FIFO (First in – First out), 

Just In Time, Fluxo contínuo, Fluxo puxado, Kanban, Takt Time, Jidoka, Heijunka, Kaizen, Os 

Cinco Porquês, A3 e Qualidade na Fonte.  
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1.2 CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

PROBLEMA. 

 

Uma reforma do Estatuto da UFRN, concluída em 1996, estabeleceu a estrutura em 

vigor hoje na Universidade, acrescentando-se aos conselhos existentes o Conselho de 

Administração (CONSAD) e criando, na estrutura acadêmica, as Unidades Acadêmicas 

Especializadas e os Núcleos de Estudos Interdisciplinares. 

Além dos diversos setores de aulas, laboratórios e bibliotecas, o Campus Central possui 

um Centro de Convivência com restaurante, agências bancárias, livrarias, galeria de arte e 

agência dos correios. No prédio da Reitoria funcionam o Gabinete do Reitor, as Pró-Reitorias 

e todos os setores da Administração Central. 

Os grandes eventos da UFRN geralmente acontecem na Praça Cívica, projetada na 

forma de um grande anfiteatro ao ar livre, onde também acontecem grandes espetáculos. Para 

eventos e práticas esportivas, o campus conta com um Parque Poliesportivo, com ginásio 

olímpico, campo de futebol, pista de atletismo e piscinas olímpicas. 

Atualmente, a UFRN oferece, entre cursos de graduação e pós-graduação, mais de 200 

oportunidades de capacitação. Sua comunidade acadêmica é formada por mais de 43.000 

estudantes e cerca de 5.500 servidores, entre técnico-administrativos e docentes efetivos, além 

dos professores substitutos e visitantes. 

 Até 1988, o Centro de Tecnologia (CT) contava com seis departamentos, sendo estes, 

Agropecuária, Arquitetura, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Química e 

Engenharia Mecânica, oferecia oito cursos de graduação e cursos de pós-graduação em 

Engenharia Química, Engenharia Mecânica e Engenharia Elétrica. Integrado ao Centro foi 

instalado o Núcleo de Tecnologia Industrial (NTI), unidade suplementar que concentra 

laboratórios e oficinas. 

Na atualidade, o CT está estruturado em 12 departamentos que oferecem 15 cursos de 

graduação, sendo estes de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Ambiental, Engenharia 

Biomédica, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação e 

Automação, Engenharia de Comunicações, Engenharia de Materiais, Engenharia do Petróleo, 

Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecatrônica, 

Engenharia Química e Engenharia Têxtil. Conta com 14 programas de pós-graduação, contando 

com 5 doutorados, 12 mestrados acadêmicos e 2 mestrados profissionais, além de diversas bases 

de pesquisa e projetos de extensão. 
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O Centro de Tecnologia é constituído por mais de 40.000 m² de área construída, 

distribuídos em espaços de ensino, administração e mais de 100 laboratórios em diversas áreas 

do conhecimento tecnológico. O corpo docente congrega mais de 270 professores e o corpo 

administrativo soma aproximadamente 150 servidores técnicos. Atende cerca de 3.000 alunos 

em nível de graduação e mais de 1.000 discentes de pós-graduação. 

Nesse cenário, está inserido o Departamento de Engenharia Elétrica da UFRN, inserto 

no Centro de Tecnologia, que dá suporte às atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos 

de graduação e pós-graduação em Engenharia Elétrica (mestrado e doutorado), além de oferecer 

várias disciplinas para os cursos de graduação das Engenharias de Computação, Civil, 

Mecânica, Química, Têxtil e de Produção. No que concerne às tecnologias organizativas e 

gerenciais, o Departamento adota uma divisão dos docentes em Câmaras, a saber: Câmara de 

Eletrônica; Câmara de Eletrotécnica; Câmara de Telecomunicações; Câmara de Automação. A 

função primordial das câmaras é discutir os assuntos relacionados à alocação de professores 

para ministrar disciplinas, oferta de disciplinas, afastamentos, projetos de extensão e pesquisa, 

alterações curriculares, cursos de especialização e de pós-graduação strictu sensu, de pequena 

duração etc. Atualmente, o Departamento de Engenharia Elétrica conta com o seguinte quadro 

de força laboral: 

 

Quadro 1 - Força laboral do departamento de Engenharia Elétrica UFRN. 

CARGO QUANTITATIVO 

Chefia 1 

Vice chefia 1 

Professor do Magistério Superior 23 

Economista 1 

Engenheiros 3 

Assistente em Administração 1 

Técnico em eletroeletrônica 1 

Técnico em eletrônica 1 

Técnico em eletrotécnica 1 

Técnico em instrumentação 1 

Fonte: elaborada pelo autor com base no SIGRH, 2021. 

 

 De acordo com o regimento da UFRN (Resolução nº 009/2018-CONSUNI, de 13 de 

agosto de 2018), os Departamentos possuem a seguinte atribuição: 
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Art. 49. Compete ao Departamento Acadêmico elaborar seu plano de ação 

definindo encargos de ensino, pesquisa, extensão e administração, observada a 

qualificação de seu pessoal docente e técnico- administrativo. 

 

 O Departamento de Engenharia Elétrica funciona na sala 50 no primeiro andar do prédio 

do centro de tecnologia nos turnos matutino e vespertino para atendimento com a presença do 

chefe de departamento, vice chefe, um servidor técnico administrativo de nível superior 

(economista) que realiza as atividades de atendimento ao público, bem como providencia 

andamento a todos os processos administrativos, tendo como os mais comuns afastamentos de 

servidores, aquisição de materiais, organização de turmas e disciplinas a serem ministradas 

pertencentes ao Departamento, gestão de pessoal e afins. 

Por outro lado, a coordenação do Curso de Engenharia Elétrica funciona na sala 14 do 

Centro de Tecnologia da UFRN durante os turnos matutino e vespertino. Seu corpo de trabalho 

é composto pelo coordenador, pelo vice coordenador, por um servidor técnico-administrativo 

(assistente em administração), além de um bolsista de apoio técnico, ora ver-se no quadro 

abaixo.  

 

Quadro 2 - Força laboral da Coordenação do curso de Engenharia Elétrica UFRN. 

CARGO QUANTITATIVO 

Coordenador de Curso 1 

Vice Coordenador de Curso 1 

Assistente em administração 1 

Bolsista de apoio técnico 1 

Fonte: elaborada pelo autor com base no SIGRH, 2021. 

 

Para uma melhor caracterização da unidade, deve-se observar o art. 63 da resolução nº 

009/2018-CONSUNI. 

 

Art. 63. Os serviços de apoio administrativo geral e de secretaria necessários 

ao funcionamento da Coordenação de Curso são prestados por uma seção de expediente, 

cujo titular é indicado pelo Coordenador e nomeado pelo Reitor. 

 

De forma específica, as atribuições da coordenação de curso de graduação são prestar 

suporte ao coordenador de curso e ao colegiado podendo ser remetido a um rol exemplificativo 

dito no art.62 do estatuto da UFRN. 
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Alguns normativos abriram espaço para o aperfeiçoamento das dinâmicas das instituições 

públicas, como é o caso do decreto nº 9.739/2019 que estabelece medidas de eficiência 

organizacional para o aprimoramento da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional, no qual estabelece normas sobre concursos públicos e dispõe sobre o Sistema de 

Organização e Inovação Institucional do Governo Federal - SIORG. 

Desta feita, é salutar observar que a força de trabalho administrativa nas duas unidades 

juntas (Coordenação do Curso e Departamento de Engenharia Elétrica) é composta basicamente 

por dois servidores técnico administrativos (1 Economista e 1 Assistente em administração), 

além do auxílio de um bolsista de apoio técnico. O outro assistente em administração vinculado 

ao DEE não desenvolve suas atividades no âmbito da secretaria do departamento. Diante desse 

cenário, pode-se verificar a demanda apresentada no mês de agosto de 2021, para se ter um 

entendimento do fluxo de tarefas apresentado pela unidade: 

 

Tabela 1 - Tarefas das unidades agosto de 2021. 

Atividade Agosto de 2021 Departamento Coordenação 

Processos 11 18 

E-mails 150 113 

Atendimentos por telefone e 

WhatsApp 

140 120 

 

Fonte: elaborada pelo autor com base no SIPAC e comunicações institucionais, 2021. 

 

Some-se a isso o atendimento presencial, demandas atípicas que ocorrem sem previsão 

e as atividades necessárias para manter a gestão de cada unidade como preenchimento de ponto 

de servidores, confecção de atas de reuniões, pedido de turmas para os semestres, aceitação de 

turmas, gerir processos relativos à colação de grau de discentes, gerir materiais de escritório, 

levantar custos de projetos, dentre tantos outros. 

 Outrossim, a unificação das unidades oportunizaria o afastamento dos servidores para 

qualificação sem um prejuízo considerável à sua unidade de lotação e, sobretudo, aumentaria a 

eficiência do trabalho aliado à economia de custos desprendidos na atividade sem sobrecarregar 

de maneira excessiva os atuantes das unidades administrativas. Ainda, diminuiria de forma 

considerável o lead time de resolução das demandas, inserindo uma ordem e tempo padrão de 

entrega de serviços. 

 Faz-se importante esclarecer a escolha do binômio Coordenação de 

graduação/Departamento, uma vez que existe ainda dois programas de pós-graduação com 
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relação direta com o Departamento de Engenharia Elétrica: Programa de pós-graduação em 

Engenharia Elétrica e Engenharia de Computação - PPGEEC e o Mestrado profissional em 

Engenharia Elétrica -MPEE.  

Inicialmente, fora analisado a distância física no qual as unidades estão alocadas, 

atualmente coordenação e Departamento se encontram no prédio do Centro de Tecnologia já as 

coordenações dos programas de pós-graduação se encontram em um prédio apartado, 

dificultando a fusão e definição do layout da nova unidade. Em segundo plano, é importante 

destacar que a ingerência no PPGEEC (Programa de Pós-graduação em Engenharia Elétrica e 

Computação) é compartilhada entre os Departamentos de Engenharia Elétrica e o DCA 

(Departamento de Engenharia de Computação e Automação), envolvendo cadeias de comando 

distintas. Ademais, a secretaria de gestão de projetos da UFRN, no período de fevereiro de 2019 

a dezembro de 2020, desenvolveu o programa de dimensionamento de pessoal dos programas 

de pós-graduação ligados ao Centro de tecnologia da UFRN.  

O dito projeto tinha como objetivo aprimorar os processos de trabalho e dimensionar de 

forma adequada os servidores, uma vez que reuniu todas as secretarias de programas de pós-

graduação em uma só. Sendo assim, uma nova modificação na forma de gerir essas unidades 

seria impraticável, sendo mais profícuo o desenvolvimento de um modelo que interaja de forma 

complementar ao já adotado pelos programas de pós-graduação, não uma nova mudança na 

estrutura dos programas, o que dificultaria a aplicabilidade do projeto como um todo. Da mesma 

maneira, os processos de responsabilidade dos programas de pós-graduação strictu ou lato 

sensu, trazem peculiaridades que destoam dos procedimentos característicos das unidades 

escolhidas, inviabilizando o estabelecimento de fluxos organizacionais uniformes que 

atendessem todos os recebedores dos serviços do CSC. 

 Dessarte, o projeto de intervenção tentará responder a seguinte pergunta: 

Como um Centro de Serviços Compartilhados, apoiado nos princípios do lean office 

e na gestão de processos, pode melhorar o fluxo de atividades e tarefas (ou processos) no 

Departamento de Engenharia Elétrica e Coordenação do Curso de Graduação em 

Engenharia Elétrica? 

 

1.3 INTERVENÇÃO PROPOSTA  

 

Diante da impossibilidade de alocação de novos servidores nas seções objeto de estudo, a 

demora em alguns casos na resposta das demandas, a sobrecarga de trabalho, a falta de 

padronização nos procedimentos administrativos e a impossibilidade de afastamento do staff 
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para qualificação sem o comprometimento dos trabalhos, viu-se no centro de serviços 

compartilhados uma alternativa exequível para atenuar os problemas de gestão de pessoal e 

processos encontrados no Departamento de Engenharia Elétrica e Coordenação do curso de 

Graduação de Engenharia Elétrica. 

Desse modo, os centros de serviços compartilhados se estabeleceram como uma solução 

comprovada do aumento da eficiência nas operações com a redução de custos, no qual o intento 

é atinar quais atividades se repetem de forma sistemática na organização (em regra de maneira 

não uniforme ou padronizada) e congregá-las em um único local, onde passarão a utilizar novas 

ferramentas e tecnologias mais eficazes gerando economia em escala (LOZINSKY, 2006).  

No entanto, o centro de serviços compartilhados não é só um local físico onde todo o serviço 

administrativo é desenvolvido e, para que isso não ocorra, deve-se adotar ferramentas e técnicas 

para que o problema não apenas mude de localidade física. 

Sendo assim, a abordagem lean office encontra colocação na problemática ora estudada, 

uma vez que, a produção lean busca continuamente minimizar desperdícios para maximizar 

fluxos (TAPPIN; SHUKER, 2010). Assim, ser lean implica num esforço contínuo para o 

alcance de um estado caracterizado por desperdício mínimo e fluxo máximo, ideal para a 

resolução dos problemas encontrados nas unidades estudadas no qual o pequeno quantitativo 

de trabalho precisa alcançar, por meio do uso das ferramentas lean e gestão do processo o maior 

grau de eficiência possível para compensar a falta de contingente e as falhas na entrega dos 

serviços. 

 Desse modo, tem-se que o presente projeto de intervenção possui como propósito atingir 

os seguintes objetivos: 

 

Objetivo Geral 

 

Propor um Centro de Serviços Compartilhados para a área de Engenharia Elétrica da 

UFRN, congregando o Departamento e a coordenação do Curso de Graduação.  

 

Objetivos específicos 

 

• Descrever e representar a situação atual do processo (As Is) com base nos elementos 

da notação BPMN; 

• Efetuar o mapeamento do fluxo de valor; 

• Identificar possíveis gargalos na execução do processo;  
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• Propor ações de melhoria e o redesenho do processo (To Be) alinhado a ferramentas 

lean; e 

• Propor diretrizes para implantação de um Centro de Serviços compartilhados entre 

as unidades estudadas.  

 

A proposta de criação do CSC no âmbito da coordenação de graduação e do 

Departamento vinculados a um curso oferecido pela UFRN, tem como intuito ser um projeto 

piloto a ser adotado em vários outros setores da instituição (Coordenação de 

Curso/Departamento) com a finalidade de se obter maior eficiência nos serviços considerados 

meios e maximizar os resultados das entregas consideradas fins da universidade (o ensino). 

 Já no campo teórico, o estudo tem singular importância, pois os conceitos de centro de 

serviços compartilhados, como também lean office aliados à gestão de processos, apesar de 

serem recorrentes e estarem em voga, não possuem uma quantidade robusta de trabalhos 

acadêmicos que abordam o tema, especialmente aplicado à administração pública. Ao se 

pesquisar nas plataformas Scielo Brasil e BDTD retornaram como resultado sobre lean office 

ligados ao setor público 3 e 23 trabalhos respectivamente. Desses apenas uma tinha associação 

direta entre Centro de serviço compartilhado e Lean office na administração pública.  Conforme 

apregoa (AFFONSO, 2010, p. 16) “são escassas as fontes de abordagem sobre o tema Centro 

de Serviços Compartilhados - CSC, embora seja um assunto em voga na prática e no mundo 

profissional. ” Logo, a reflexão sobre a temática fomentará uma maior visibilidade à matéria 

com foco na administração pública, assim como contribuirá para um maior aprofundamento 

sobre o assunto sob o ângulo de uma instituição de ensino superior pública. 

 Ainda, em relação à viabilidade do projeto de intervenção é importante destacar a 

aquiescência da diretoria do centro de tecnologia no que diz respeito à estudos de melhoria e 

desenvolvimento de projetos que aperfeiçoem a eficiência e prestação de serviços ao cidadão, 

bem como dos responsáveis das unidades consideradas. Da mesma forma, a política de melhoria 

e cultura organizacional adotadas pela UFRN permitem um trabalho reflexivo sobre as 

atividades desenvolvidas dentro da instituição com o fito de assegurar uma melhoria constante 

da universidade. Ademais, o autor desenvolve suas atividades laborais no centro, em específico 

na coordenação do curso de Engenharia Elétrica, um dos locais participantes do projeto, o que 

confere o acesso a estrutura e informações inerentes ao loco da pesquisa. 
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2 METODOLOGIA 

 

2.1 TIPO DE ESTUDO 

 

O percurso metodológico deste estudo baseia-se nas diretrizes da “pesquisa aplicada” 

segundo Ciribelli (2003), uma vez que seu objetivo é voltado para uma aplicação prática, com 

abordagem qualitativa.  

Deve-se afirmar que o propósito preponderante destas investigações é o aprimoramento 

de ideias ou a descoberta de intuições.  

Com o intuito de se obter os dados para o trabalho, serão realizadas pesquisas 

bibliográficas, pesquisas documentais e realização de grupo focal. 

 Sob a ótica de Gil (2014, p.4) a pesquisa bibliográfica pode ser definida como sendo: 

“desenvolvida a partir de material já elaborado, constituída principalmente de livros e artigos”.  

Nesta proposta de intervenção foi realizado o levantamento bibliográfico em livros, 

artigos científicos e dissertações com o intento de constituir a base teórica que fundamentou 

este estudo. 

No que tange à pesquisa documental este estudo utilizou legislações relacionadas aos 

processos na administração pública Federal, documentos da UFRN obtidos por meio dos 

sistemas de gestão (SIPAC, SIGAA e SIGRH) e aprovisionados nos locais de intervenção. 

Além da pesquisa documental e bibliográfica, a coleta de dados deu-se por meio da 

realização de um grupo focal ocorrido no dia 23 de março de 2022 na sala da coordenação do 

curso de Engenharia Elétrica às 14:30 com duração de 1 hora e 23 minutos. 

 Biazzo (2007) afirma que um dos primeiros passos para mapear processo é identificar 

os atores envolvidos no fluxo de trabalho. Desta feita, vestibularmente esquadrinhou-se quais 

servidores da instituição estariam envolvidos nos processos administrativos ligados às duas 

unidades e que poderiam fornecer informações relevantes para o estudo, caracterizando o 

processo de seleção dos participantes da pesquisa como intencional. 

Alia-se à metodologia o Método de Estudo de Caso, Bruyne, Herman e Schoutheete 

(1977) afirmam que o estudo de caso justifica sua importância por reunir informações 

numerosas e detalhadas com vistas a apreender a totalidade de uma situação. Para Yin (2002, 

p.21) permite uma investigação para se preservar as características holísticas e significativas 

dos eventos da vida real – tais como ciclos de vida individuais, processos organizacionais, 

administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e maturação 

de alguns setores.  
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Com abordagem descritiva, que segundo GIL (1999) busca retratar características de 

determinada população ou fenômenos buscando associar variáveis, o trabalho adotará o estudo 

de caso instrumental, baseando-se no contexto específico da coordenação e do Departamento 

de Engenharia Elétrica, averiguando o desenvolvimento de seus processos, fazendo uso da 

pesquisa documental, bem como a utilização de grupo focal, verificação de organogramas e 

fluxogramas, quando existentes e a observação. 

 

Figura 1 - Classificação da pesquisa. 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

 

 2.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Ainda, é importante ressaltar que os sujeitos pesquisados serão os servidores que 

desenvolvem suas atividades diretamente nas unidades, Departamento de Engenharia Elétrica 

e Coordenação do curso de graduação de Engenharia Elétrica, sobretudo aqueles que 

desenvolvem suas atividades preponderantemente de forma administrativa sendo: 1 

economista, 1 assistente em administração e suas respectivas chefias e vice chefias, uma vez 

que esses são os viabilizadores e quem possuem permissões no sistema para de fato executar 

atividades administrativas nas unidades, figurando os demais servidores como clientes. 

 

2.3 COLETA DE DADOS 

 

 Com o intuito de realizar o presente trabalho, serão levantados dados referentes a 

dinâmica laboral das unidades, fluxos de trabalho, fluxos de comunicação e informação, níveis 
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hierárquicos, processo de tomada de decisão, responsabilidade e autoridade, deficiências da 

estrutura vigente e estrutura física.  

  Os métodos de coleta de dados primários que serão utilizados são: análise de 

documentos, grupo focal e observação participante. 

 

Análise de documentos: nesta etapa serão coletadas informações por meio dos sistemas 

de gestão da UFRN, SIGAA e SIPAC, bem como em documentos físicos e digitais que se 

encontrem sob o encargo dos setores protagonistas do estudo, como ainda aqueles de acesso 

público que forneçam informações sobre a situação dos fluxos administrativos e eficiência. 

 

Grupo Focal: De acordo com Kitzinger (2000), nesta etapa o principal objetivo é reunir 

informações detalhadas sobre um tópico específico (sugerido por um pesquisador, coordenador 

ou moderador do grupo) a partir de um grupo de participantes selecionados. Ele busca colher 

informações que possam proporcionar a compreensão de percepções, crenças, atitudes sobre 

um tema, produto ou serviços. No referido estágio serão feitas perguntas abertas aos atuantes 

nas divisões do estudo com o propósito de identificar os fluxos administrativos mais 

problemáticos e quais as causas dessas complicações na visão dos servidores lotados no 

ambiente estudado, conforme roteiro apenso. 

 

 Observação participante: uma vez que o pesquisador desenvolve suas atividades na 

localidade estudada e será sujeito participante da dinâmica de análise e transformação do 

ambiente, é necessário que se cite o processo de observação participante, visto que a definição 

é dada por: 

“O processo no qual um investigador estabelece um relacionamento multilateral e de 

prazo relativamente longo com uma associação humana na sua situação natural com o propósito 

de desenvolver um entendimento científico daquele grupo (May, 2001: 177). ”  

  

Isso feito, os resultados serão interpretados e analisados a fim de subsidiar o presente 

estudo.  

 

2.3.1 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A preparação e o planejamento dos instrumentos de pesquisa é uma etapa crucial para o 

bem correr do estudo, devendo estar presentes não só os instrumentos de investigação (ideias, 



 
 

31 
 

fatos e reflexões), mas também os instrumentos para investigação (MARCONI; LAKATOS, 

2010). 

Assim sendo, serão utilizados os seguintes procedimentos de coleta de dados: 

a) Observação assistemática que visa recolher e registrar os fatos da realidade sem a 

utilização de meios técnicos especiais ou perguntas diretas, sendo empregada em 

estudos exploratórios e sem controle ou planejamento sistematizado (PRODANOV; 

FREITAS, 2013), baseado em documentos e normativos, internos e externos e 

verificação aos sistemas institucionais (SIPAC, SIGAA e SIGRH). 

b) Grupo focal que consiste na realização de entrevistas em grupo conduzidas pelo 

pesquisador (VERGARA, 2005), conforme roteiro apenso ao trabalho. 

 

Os instrumentos de pesquisa a serem utilizados visam angariar informações 

pormenorizadas, com o intuito de entender e estruturar as rotinas, problemas e sujeitos 

participantes no dia a dia do Departamento e Coordenação do curso de Engenharia Elétrica. 

 Para análise dos dados será utilizada um enfoque qualitativo que, do ponto de vista de 

Marconi e Lakatos (2010), não se faz necessário a utilização de instrumentos estatísticos, 

atentando-se em analisar e interpretar fenômenos, fornecendo análise mais detalhada sobre as 

investigações. 

 

Quadro 3- Método de execução do trabalho. 

PROBLEMA 

Como melhorar o fluxo de atividades e tarefas (ou processos) no Departamento de Engenharia Elétrica e 

Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica? 

OBJETIVO GERAL 

Propor um Centro de Serviços Compartilhados para a área de Engenharia Elétrica da UFRN, congregando o 

Departamento e a coordenação do Curso de Graduação. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO 
ETAPAS 

INSTRUMENTO DE 

PESQUISA 

Descrever e representar a 

situação atual do processo 

(As Is) com base nos 

elementos da notação 

BPMN; 

Coleta de informações por meio dos sistemas de gestão 

da UFRN, SIGAA e SIPAC, bem como em 

documentos físicos e digitais que se encontrem sob o 

encargo dos setores protagonistas do estudo, como 

ainda aqueles de acesso público que forneçam 

informações sobre a situação dos fluxos 

administrativos e eficiência. 

Análise documental e 

observação 

participante. 

Efetuar o mapeamento do 

fluxo de valor; 

Formulação das etapas do fluxo de valor, compilação 

dos dados e desenho do modelo atual “As Is” 

Análise documental e 

observação 

participante. 

Identificar possíveis 

gargalos na execução do 

processo; 

Aplicação de grupo focal, reunir informações 

detalhadas sobre os processos administrativos 

estudados, identificação de maiores problemas e 

sugestões para melhoria dessas dificuldades. 

Observação 

participante e Grupo 

Focal. 

Propor ações de melhoria e 

o redesenho do processo 

Análise comparativa entre as informações obtidas do 

modelo vigente, na literatura e em trabalhos 

acadêmicos; análise fundamentada na ótica lean office. 

Análise documental, 

observação participante 

e grupo focal. 
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(To Be) alinhado a 

ferramentas lean; 

Propor diretrizes para 

implantação de um Centro 

de Serviços 

compartilhados entre as 

unidades estudadas. 

Entregar uma proposta de centro de serviços 

compartilhados com base na Modelagem “TO BE” sob 

a intervenção de elementos de lean office. 

Análise de conteúdo. 

Fonte: elaborada pelo autor, 2021. 

 

 

2.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 

 

 Em conformidade com Gil (2008), a análise e interpretação, apesar de serem fases 

distintas, aparecem sempre estreitamente relacionadas, no qual a análise tem por objetivo 

organizar e sumariar os dados de forma que possibilitem o fornecimento de respostas ao 

problema proposto e, por outro lado, a interpretação tem como propósito a procura do sentido 

mais amplo das respostas, o que é obtido mediante sua ligação a outros conhecimentos 

adquiridos preteritamente. A análise e interpretação dos dados terá como finalidade produzir 

um esboço com os principais fluxos de valor das unidades objeto de estudo, o tempo de resposta 

desses fluxos e os desperdícios encontrados no meio do processo.  

De tal maneira, os dados qualitativos obtidos por meio da pesquisa bibliográfica e 

análise documental (análise exploratória de dados) serão dispostos em gráficos e tabelas de tal 

forma que viabilize o fácil acesso, além de serem fontes seguras de consulta. Portanto, a 

frequência dos distintos tipos de demanda, o tempo de resposta e problemas encontrados 

poderão ser mensurados pela regularidade de manifestação. 

 Os dados qualitativos advindos do grupo focal, depoimentos pessoais e observações 

serão discutidos por meio da análise de conteúdo, no qual é definido por Bardin (2004) como: 

“a intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção (ou, eventualmente, de recepção), interferência essa que recorre a indicadores 

(quantitativos ou não)” (BARDIN, 2004). É importante aclarar que o roteiro apenso para 

elaboração do grupo focal teve como base teórica os questionamentos propostos pela obra de 

TAPPIN & SHUKER (2010). 

Ainda, segundo o autor, a técnica é dividida em três etapas: pré-análise, exploração do 

material e tratamento dos resultados e interpretação. 

No primeiro estágio será feita a organização do material, a leitura flutuante e a 

formulação de hipóteses. Nessa etapa o objetivo precípuo é a familiarização com o material 
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coletado e a conquista de um pensamento reflexivo que sugira a definição de hipóteses e 

possíveis encaminhamentos para solucionar o problema proposto.  

Posteriormente, haverá a exploração do material e tratamento dos resultados, no qual 

ocorrerá a codificação e caracterização do texto em conteúdo, havendo a separação das 

respostas obtidas no grupo focal e agrupamento dos dados obtidos por observação em categorias 

que trazem características similares, para só então rumar-se para a etapa de interpretação. 

De acordo com Bardin (2004), a interpretação é a explicitação e interpretação do 

conteúdo das mensagens e da expressão deste conteúdo com o contributo de índices passiveis 

ou não de quantificação, a partir de uma soma de técnicas. Logo, a interpretação trará as 

respostas de fato que contribuirão para a resolução dos problemas propostos. 

 

Figura 2- Etapas da análise de conteúdo. 

  

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

Em suma, inicialmente ocorrerá o diagnóstico dos processos administrativos por meio 

da análise de documentos, realização de grupo focal e pela observação participante. Será 

realizada a análise processual, aplicação de questionário nos participantes do grupo focal, e a 

distribuição de frequência para identificar os principais fluxos de valores e maiores gargalos.  

  Em seguida, será efetuado o mapeamento da atual forma de operacionalização dos 

processos administrativos principais das duas unidades com a utilização da modelagem “AS 

IS” e elaboração do mapeamento do Fluxo de Valor para, então, propor um novo desenho sob 

o formato de Centro de Serviços Compartilhados respaldado na modelagem “TO BE” e com a 

inclusão de ferramentas lean que resolvam os problemas diagnosticados no primeiro momento. 

Dessarte, após as etapas anteriores será entregue um plano de diretrizes para a 

implantação do novo desenho.    

• Organização do material,
a leitura flutuante e a
formulação de hipóteses.

1ª etapa

• Exploração do material e
tratamento dos resultados

2ª etapa

• Interpretação3ª etapa
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Tendo em vista os objetivos da intervenção desse trabalho, a tônica voltada para a 

diminuição de desperdícios, utilização de forma eficiente do contingente de pessoal e melhoria 

da entrega dos serviços aos usuários internos e externos da Coordenação do curso de Engenharia 

Elétrica e do Departamento de Engenharia Elétrica da UFRN, optou-se por alicerçar o eixo 

teórico da pesquisa nas seguintes temáticas: Nova Gestão Pública, inovação e Centro de 

serviços compartilhados; Lean office, mapas de fluxo de valor e Gestão de processos. 

  

3.1 NOVA GESTÃO PÚBLICA (NEW PUBLIC MANAGEMENT) 

 

 No desenlace do século XX, o mundo foi marcado por profundas mudanças de caráter 

estrutural, tanto no âmbito tecnológico e econômico quanto político. A tecnologia se 

desenvolveu a passos largos com o advento da microeletrônica, da tecnologia da informação, 

biotecnologia e, especialmente, da internet com suas irreversíveis vicissitudes. 

 Por outro lado, o ambiente geopolítico apresentava, no final dos anos 70, uma relativa 

estabilidade, pois os conflitos entre os blocos liderados pelos Estados Unidos da América 

(EUA) e a União das repúblicas socialistas soviéticas (URSS), advindos desde o final da 

segunda guerra mundial, terminara. Ao mesmo passo, a globalização e internacionalização das 

relações comerciais possibilitaram o surgimento de grandes blocos econômicos, afetando toda 

cadeia produtiva e as relações econômicas do planeta, modificando por completo a forma até 

então conhecida de se fazer negócios. 

 O modelo burocrático, até então vigente, não atendia mais as demandas criadas nesse 

novo cenário, o antigo Estado de bem-estar apresentava sinais de falta de eficiência, eficácia e 

efetividade.  Sendo assim, se tornou urgente o redimensionamento dos gastos e despesas para 

a evolução de políticas de governo associadas ao desenvolvimento. 

 No afã de resolver esses novos problemas, surge a New Public Management (NPM), 

definida, por Bresser Pereira como “uma série de ideias desenvolvidas a partir do final dos anos 

80 que buscavam tornar os administradores públicos mais autônomos e responsáveis, e as 

agências executoras dos serviços sociais mais descentralizadas” (BRESSER-PEREIRA: 2010, 

114). 
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A reforma gerencial, ou a nova gestão pública, foi a segunda grande mudança na forma 

de administração estatal, precedida pela comutação do modelo patrimonialista para o 

burocrático (BRESSER PEREIRA, 2008). 

 

A administração pública gerencial foi introduzida como a representação de um 

estágio superior à administração pública burocrática. Historicamente tivemos, 

primeiro, a administração patrimonial do Estado; posteriormente, a 

administração pública burocrática; e finalmente, a administração pública 

gerencial. (Bresser-Pereira: 2002, 18) 

  

Dessa feita, a administração pública gerencial tinha como premissas a busca da 

eficiência, a redução dos custos e o aumento da qualidade dos serviços, tudo isso com foco no 

cidadão tomador. Logo, a Nova gestão pública se apoiava em axiomas e princípios 

administrativos que configuram modelos de gestão voltados para a eficiência, a 

descentralização e a excelência do serviço público. 

 A nova ordem emergente representava, até certo ponto, uma ruptura abrupta com o 

sistema anterior, mas sem perder toda a conexão com o modelo burocrático, inclusive se 

apoiando em premissas vigentes como: a valorização de carreiras com a admissão segundo 

rígidos critérios de mérito, a manutenção de um sistema estruturado e universal de remuneração, 

profissionalismo, impessoalidade dentre outros pontos convergentes. 

 Nas palavras de PALUDO (2016, p.83) a maior diferença entre as duas formas de se 

pensar o estado está concentrada no foco do controle entre os dois modelos:   

 

Na Administração Pública gerencial a estratégia volta-se: para a definição 

precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua unidade; para 

a garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos humanos, materiais e 

financeiros que lhe forem colocados à disposição para que possa atingir os objetivos 

contratados; para o controle ou cobrança a posteriori dos resultados; adicionalmente, 

pratica-se a competição administrada no interior do próprio Estado, quando há a 

possibilidade de estabelecer concorrência entre unidades internas. 

 

  

 A NPM teve origem no final dos anos 80, a priori no Reino Unido, Austrália e Nova 

Zelândia (Bresser-Pereira, 2008, 393), com alguma ressonância nos Estados Unidos, encontrou 

um grau de desenvolvimento dessemelhante entre os seus adotantes tanto por questões culturais, 

econômicas quanto em função do grau de maturidade das sociedades, não permitindo um 

avanço homogêneo entre todas as nações que fizeram uso do modelo. O sistema gerencial 

surgiu com princípios alicerçados na administração privada, trazidos ao setor público com as 

devidas adaptações para flexibilizar e dinamizar o Estado. 
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 Partindo de um contexto de profunda crise fiscal, no qual o corte de custos e aumento 

de produtividade eram o cerne dessa nova visão, até os dias atuais, o modelo avançou 

modificando sua faceta de forma profunda.  

Segundo (Abrucio: 1997, 11). “da inicial perspectiva conservadora, o debate referente 

ao modelo gerencial tem avançado por terrenos cada vez mais dominados pelas temáticas 

republicana e democrática”.  

 De acordo com uma linha de pensamento majoritária, a nova gestão pública não se trata 

de um modelo específico de gestão de estado, único e hermeticamente fechado, mas sim um 

conjunto de ideias, ferramentas e sistemáticas que tem como fim a modernização do setor 

público. 

 Pollitt et alli (2007, 1) caracterizam a Nova Gestão Pública como um rótulo adotado 

pela comunidade acadêmica para descrever uma gama de reformas no setor público ocidental, 

a partir da década de 80, a fim de alcançar uma maior eficiência e produtividade. Posto isto, as 

metas a serem alcançadas com o novo modo de gestão passavam indubitavelmente pela 

eficiência, descentralização e a excelência do serviço público. 

 A eficiência, junto com a credibilidade, alcança o patamar de maior meta perseguida na 

nova conjuntura, envolvendo de acordo com Modesto (2001) pelo menos duas dimensões: (i) a 

da racionalidade e otimização no uso dos meios, e; (ii) a da satisfatoriedade dos resultados da 

atividade. Ademais, a aposta na flexibilização dos meios atrelada a simplificação e 

desburocratização se tornaram balizadores para alcançar a primeira dimensão. Já no que 

concerne à segunda dimensão, a Nova Gestão Pública enfatiza a importância de se buscar uma 

melhor performance da gestão pública avaliada pelos seus resultados, tendo um indicador 

palpável e não centrado exclusivamente na própria administração pública. 

Já no âmbito da descentralização, a delegação de poder e atribuições a instituições 

independentes e bem estruturadas, no qual não se submetem à competição eleitoral e, portanto, 

em tese, possuem autonomia, confere maior credibilidade às políticas públicas.  

O manto da credibilidade estaria relacionado também à experiência técnica dos 

membros destas instituições e a continuidade e coerência das regras, ao estarem desvinculadas 

dos ciclos eleitorais (SOUZA, 2001). 

 Em relação à excelência na prestação do serviço, a cultura de gestão enfatiza a 

centralidade no cidadão, na formulação e na implementação das políticas públicas (PRADO, 

2010, p. 27), buscando a excelência na prestação dos serviços públicos admitindo a percepção 

do cidadão como índice de eficiência. 
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 No contexto brasileiro a NPM se apresentou com a redemocratização nacional e a 

posterior eleição de Fernando Henrique Cardoso no ano de 1995. No início do seu primeiro 

mandato, houve a criação do MARE (Ministério da Administração Federal e Reforma do 

Estado) capitaneado por Bresser Pereira, como ministro à frente da pasta.  

 Como uma das medidas vestibulares adotadas pelo novo ministério, destaca-se a 

proposição do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que expôs um diagnóstico da 

administração pública federal sob a ótica da nova gestão pública. Esse novo instrumento, 

segundo Bresser pereira (1995), pretendia responder a quatro nichos de perguntas:  

 

(1) O Estado deve permanecer realizando as mesmas atividades? Algumas delas podem ser 

eliminadas? Ou devem ser transferidas da União para os estados ou para os municípios? Ou 

ainda, devem ser transferidas para o setor público não-estatal? Ou então para o setor privado? 

(2) por outro lado, dadas as novas funções, antes reguladoras que executoras, deve o Estado criar 

novas instituições? 

(3) para exercer as suas funções o Estado necessita do contingente de funcionários existente? A 

qualidade e a motivação dos servidores são satisfatórias? Dispõe-se de uma política de recursos 

humanos adequada? 

(4) as organizações públicas operam com qualidade e eficiência? Seus serviços estão voltados 

prioritariamente para o atendimento do cidadão, entendido como um cliente, ou estão mais 

orientadas para o simples controle do próprio Estado?  

 

 

Com essa nova forma de gestão, o Estado intentava modificar o papel da união, no qual 

atuaria mais como regulador e promotor dos serviços públicos e se empenharia para promover 

a descentralização, a desburocratização e o aumento da autonomia de gestão. 

 Para alcançar as metas delineadas no plano diretor, um agrupamento de medidas deveria 

ser adotado e adequado para que a máquina estatal confluísse para os fins pretendidos. Posto 

isso, o Estado deveria fortalecer o corpo burocrático e, simultaneamente, criaria um modelo de 

gestão orientado por resultados e fundamentado na contratualização, seja com os órgãos 

internos ao aparelho estatal, seja com entes públicos não estatais, por meio daquilo que ficou 

conhecido como organizações sociais (OS).   

 No entanto, a nova gestão pública encontrou algumas lacunas no contexto brasileiro, 

dificultando a sua inserção e pleno atingimento de suas metas. A primeira grande dificuldade 

diz respeito a sua implantação de forma concomitante com programas de ajustes estruturais que 

visam enfrentar a crise fiscal dos Estados, o que de fato ocorreu no Brasil (PASCARELLI, 

2011).  

 Ainda, pode-se relacionar a dificuldade de implementação desse novo sistema com o 

cenário de redemocratização do Estado brasileiro, no qual o país ganhou novas e complexas 

atuações no contexto de saúde, educação, lazer, previdência social e telecomunicações, relações 
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de trabalho e afins. Associe-se a isso o fato da forma de governo democrática no Brasil ser 

recente, justaposta por períodos ditatoriais. 

 Destarte, nesse contexto se moldou a nova gestão pública no Brasil, sob o argumento de 

obtenção de um sistema mais eficiente, não sendo implementada em sua totalidade até os dias 

atuais. 

 Por conseguinte, Schwella (2005) julgou que o combate à desigualdade, a globalização, 

o respeito à diversidade e a busca pela boa governança e por uma gestão pública eficiente são 

os grandes desafios enfrentados pelos governos no século XXI, exigindo um acurado grau de 

criatividade e abordagens inovadoras para resoluções desses problemas.  

Nesta conjuntura a inovação surge, primordialmente, para atender as necessidades das 

organizações privadas. No entanto, essas transformações também passam a influenciar 

mudanças na gestão de organizações públicas, exigindo a adequação destas a um novo contexto 

em que se demanda mais eficiência e rapidez nas entregas (MENELAU; GUIMARÃES, 2013). 

Como ciência, a inovação emerge na década de 1930 com o lançamento do livro The 

Theory of Economic Development, de Joseph Alois Schumpeter (ISIDRO F.; GUIMARÃES, 

2010). De acordo com Schumpeter a inovação é a chave para que as organizações obtenham 

vantagem competitiva, possuindo 5 (cinco) atributos: (1) introdução de um novo bem; (2) 

introdução de um novo método de produção; (3) abertura de um novo mercado; (4) abertura de 

uma nova fase de suprimentos; e (5) estabelecimento de uma nova organização em qualquer 

ramo com a criação de um novo monopólio (SCHUMPETER, 1985). 

O autor definia a inovação como rearranjos de produtos e forças produtivas com o fito 

de desenvolver a economia e viabilizar novos produtos.  

Ainda, consoante Sousa et al (2015), a inovação organizacional que promove mudanças 

significativas na organização do trabalho e no gerenciamento da organização é a mais comum 

na administração pública brasileira. O pesquisador analisou 323 casos de inovação no governo 

federal inscritos no Concurso de Inovação na Gestão Pública Federal, promovido pela Escola 

Nacional de Administração Pública (Enap). O resultado da análise também contesta a crença 

de que no setor público existem apenas inovações incrementais. 

Para os pesquisadores, a inovação é essencial para a melhoria do desempenho de 

organizações tanto no setor privado como no setor público. O trabalho mostrou ainda que, na 

administração pública brasileira, as iniciativas inovadoras a nível local aparecem em número 

significativo, principalmente aquelas relacionadas à melhoria de processos e atendimento ao 

cidadão. 
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A inovação pode ser definida como o desenvolvimento e a implementação de um novo 

produto, serviço, processo, tecnologia, política, estrutura ou sistema administrativo. Sendo 

assim, a inovação é caracterizada como a transformação de um processo, produto ou tecnologia 

que traga um ganho aos processos e que seja diferente ao até então utilizados (DAMANPOUR; 

SCHNEIDER, 2006). 

 Nesse universo, a melhoria do setor público tem figurado como ponto fundamental no 

movimento de reforma, levando a inovação ao patamar de propulsora das mudanças na 

administração pública. Sobre essa reflexão, Borins (2014) reitera que a inovação pública tem 

se tornado uma área de interesse em si própria, distinguindo-se do new public management 

(NPM) e outros modelos assemelhados, populares nas últimas décadas. Sob a ótica de Meeus e 

Edquist (2006) existem quatro tipos de inovação no setor público: 

 

5) Inovação no serviço: introdução de novos serviços para clientes novos ou existentes ou 

oferecimento de serviços existentes para novos clientes; 

6)  Inovação no processo: o objetivo é aumentar a eficiência e eficácia dos processos 

organizacionais internos para facilitar a produção e entrega de bens e serviços aos 

cidadãos (foco interno); 

7) Inovação no processo tecnológico: novos elementos são introduzidos no sistema 

produtivo ou na operação de serviços de uma organização para produzir seus produtos 

ou restituir seus serviços aos cidadãos e  

8)  Inovação no processo administrativo: novas abordagens e práticas para motivar e 

recompensar membros da organização, desenhar estratégias e estrutura das unidades 

executoras e modificar o processo de gestão das organizações.  

 

 Delimitando o foco na inovação nos processos, algumas técnicas e modelos de gestão 

alçaram-se como objeto de estudo e despertaram a atenção, sobretudo da comunidade 

acadêmica, como via de resolução de problemas sensíveis encontrados na prestação de serviços 

do poder público nacional. Dentre essas, encontra-se o CSC (Centro de Serviços 

Compartilhados), expediente utilizado de maneira ampla na iniciativa privada, mas de frugal 

aplicação no setor público brasileiro até então; definido por Schulman, Harmer e Lusk (2001, 

p. 9) como: 

 

 A concentração dos recursos da empresa atuando com atividades, difundidas através 

da organização, a fim de servir a múltiplos parceiros internos, a baixo custo e com 
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alto nível de serviços, com o objetivo comum de satisfazer os clientes externos e 

acrescentar valor à empresa. 

 

 Segundo Ferreira (2010), o CSC já encontra aplicação na gestão pública de outros países 

(Canadá, Estados Unidos, Austrália, Irlanda, Escócia, Inglaterra, Holanda, Alemanha, França, 

Itália, Espanha, África do Sul e Singapura) com grande grau de eficiência, mas de forma pontual 

na administração pública brasileira. Tal forma de gestão se notabiliza por ser uma convergência 

entre o modelo de gestão centralizado e o descentralizado, aplicando os pontos positivos das 

duas visões num só sistema, modificando de forma estratégica a realidade da corporação, 

sobretudo, as necessidades dos clientes internos da organização.  

 Sendo assim, os ganhos trazidos por esse modelo híbrido, de acordo com Lozinsky 

(2006), passam pela melhoria da comunicação entre setores, contenção de custos, ganho de 

produtividade e melhoria no relacionamento com os clientes.  

 

 Comunicação entre setores: Um dos maiores problemas encontrados nas instituições 

é a falha na comunicação. Isso acarreta erros graves e improdutividade, e devem ser evitados. 

Os atores das instituições necessitam de informação de todos as unidades, para que exista uma 

fluidilidade na realização dos processos. À vista disso, a aparelhagem de um Centro de Serviços 

Compartilhados em geral é benéfica para a comunicação interna, já que busca eliminar ruídos. 

Assim, não há dissonância entre as unidades, o que gera mais eficiência e agilidade na 

realização das atividades. 

 Contenção de Custo: A implementação de um centro de serviços compartilhados tem 

um dos seus mais fortes pilares na redução de gastos. Uma vez que as atividades são otimizadas 

com a centralização de processos, evita-se as possíveis confusões que ocasionam os erros. Em 

um pequeno lapso temporal a empresa poderá obter uma grande redução nos custos 

administrativos; 

 Ganho de Produtividade: em uma organização, o Centro de Serviços Compartilhados 

possibilita a padronização das tarefas, contribuindo para o aumento produtivo, bem como na 

obtenção de resultados previsíveis e replicáveis. Ademais, diante disso, deve-se considerar a 

redução das falhas e aumento da velocidade operacional. A uniformização dos processos 

favorece a criação de soluções objetivas e úteis dentro dos setores envolvidos no CSC. Isso 

influencia de forma direta na criação de valor e credibilidade em relação aos clientes da 

instituição;  

 Relacionamento com clientes: Outro eixo de melhoria com a implantação do CSC é a 

satisfação e a melhoria no relacionamento com os clientes da empresa. Isso ocorre devido ao 
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equilíbrio no fluxo de trabalho, aumentando a qualidade do serviço e, por conseguinte, amplia 

o grau de contentamento dos clientes. Os usuários passam a ter um acesso mais facilitado aos 

dados de produtos e serviços oferecidos, com uma comunicação acessível e uma equipe hábil 

para a resolução de problemas. 

 Assim também, pode-se destacar a visão de Schulman et al (2001 p.3) sobre as 

vantagens da adoção do centro de serviços compartilhados nas empresas: 

 

• adicionar valor à empresa; 

• buscar conhecimento estratégico; 

• criar nova responsabilidade de gerenciamento; 

• focar nos serviços de suporte; 

• permitir que as unidades de negócios foquem nos aspectos estratégicos das operações; 

• transferir atividades secundárias das unidades de negócios para os processos principais 

dos serviços compartilhados; 

• fornecer atividades de suporte a custos baixos com altos níveis de serviços; 

• alavancar investimentos tecnológicos e 

• focar na melhoria contínua. 

  

 Tendo em vista o entendimento de Schulman et al (2001), com o transcorrer do tempo 

o dia a dia das grandes corporações evidenciou que a concepção de centro de custos 

administrativo-financeiros pouco agregava para as organizações, a julgar que esse modelo 

estava desatualizado e não conseguia acompanhar as mudanças ocorridas no mundo das 

organizações, além de significarem um custo adicional para a sua manutenção. 

Diante da realidade verificada até então, é notória a necessidade da utilização de 

ferramentas e tomadas de decisões que garantam a concordância com a nova visão de 

gerenciamento da administração pública. Dentro desse novo prisma, está o centro ou central de 

serviços compartilhados, que é definido na literatura por três vias de conceituação, onde na 

primeira acepção envolve a concentração dos recursos para a realização de atividades comuns 

e repetitivas, distribuídas sem uma ordenação pela organização. De acordo com (SCHULMAN 

et al, 1999) o princípio basilar dessa ótica é a redução de custos e o aprimoramento do nível dos 

serviços oferecidos aos clientes internos da organização. 

 Na segunda vertente, a CSC é vista como uma decisão de compartilhamento de um 

conjunto de serviços entre unidades de negócios com o intuito de eliminar as repetições, ao 
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invés de tê-lo como uma série de funções de apoio duplicadas dentro da organização, 

aumentando assim o grau de eficiência da organização.  

 Ainda, o CSC pode ser visto como uma estratégia colaborativa, na qual um subconjunto 

de funções de negócio é concentrado em uma nova unidade semiautônoma. O Centro de Serviço 

Compartilhado deve possuir uma estrutura voltada ao aumento da eficiência, à geração de valor, 

à redução de custos e à melhoria dos serviços para os clientes internos da corporação. 

(BERGERON, 2003). 

 Para que a experiência com a CSC seja exitosa alguns requisitos devem ser alcançados 

na vivência da unidade. Pode-se enumerar os seguintes parâmetros a serem perseguidos: 

Semiautonomia; é de extremada importância que a unidade de serviço compartilhado não seja 

subordinada hierarquicamente a nenhum de seus clientes, pois isso tiraria a liberdade e 

flexibilidade de suas atividades. 

  Da mesma maneira, a CSC deve perseguir sempre a melhoria contínua e não adotar 

uma postura estagnada, inerte e de demorado tempo de reação, pois perderia todo o seu sentido 

de existência. 

 Também, o setor deve ser visto como uma unidade de negócios, cobrando pelos seus 

serviços, quando a situação permita, e perseguindo sempre o lucro e o alcance de metas 

específicas.  

 Por postremeiro, mas não menos significativo, o CSC deve apresentar um alto grau de 

automação, o que ocasionaria a redução dos custos de operação e o aumento da qualidade dos 

serviços prestados aos seus clientes. 

 De acordo com Janssen e Joha (2006) o centro de serviço compartilhado deve ser 

definido como um arranjo cooperativo de serviços, dependendo sempre da cooperação de todos 

os atores envolvidos para um desenvolvimento satisfatório das atividades da unidade.  

 Bem como a maioria das experimentações das ciências administrativas, o centro de 

serviço compartilhado teve origem na iniciativa privada na década de 1970, quando as grandes 

corporações utilizavam o modelo centralizado de organização, sobretudo na área de suporte 

(recursos humanos, finanças, tecnologia da informação e contabilidade). Nos anos 

subsequentes, segundo (SCHULMAN et al, 1999), foram surgindo as unidades estratégicas de 

negócios para cada unidade da organização, o que ocasionou uma redundância e consequente 

aumento de custos operacionais às organizações. Após isso, a GE (General Eletric) desenvolveu 

o conceito do que hoje é conhecido com CSC sendo utilizado como estratégia operacional de 

grandes empresas, servindo como vantagem competitiva no mundo dos negócios. 
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 Após o êxito nos Estados Unidos o CSC foi difundido para a Europa e nos últimos anos 

foi inserido com bastante frequência na realidade das empresas brasileiras e em algumas 

empresas públicas. 

 No que concerne à realidade brasileira, vale evidenciar os estudos de Ferreira, Bresciane 

e Mazzali (2009) e Ferreira (2010). No primeiro trabalho, os autores relatam a experiência 

britânica na adoção, implementação e gestão dos CSCs e propõem discutir os fatores de seu 

surgimento, problemas de implantação, tendências e potenciais benefícios para a gestão pública 

brasileira. Já o segundo estudo, dissertação de mestrado, o autor investigou os fatores favoráveis 

e desfavoráveis na adoção de CSC pelas administrações públicas regionais brasileiras. 

 

3.2 LEAN OFFICE 

 

 Ao findar a segunda guerra mundial, o recém-concebido mundo precisava de uma nova 

forma de encarar a realidade construída por um longo período de violência e destruição. Essa 

atual verdade era caracterizada pela escassez de recursos e a necessidade de medidas que 

pudessem fazer o máximo possível com o mínimo de recursos disponíveis.  

 Nesse contexto, a Toyota Motor company, por meio de estudos e práticas sucessivas de 

tentativas e erros, desenvolveu uma maneira de produção que fornecesse uma melhor qualidade, 

com o menor custo e o lead time mais curto por meio da eliminação do desperdício. Surge 

então, sob a condução de Taiichi Ohno, chefe de produção da Toyota, o Sistema Toyota de 

Produção (Toyota Production System - TPS). 

 Diante de tais argumentos, é importante ressaltar que não só o setor privado, mas a 

administração pública, tanto na conjuntura pátria quanto na global, evoluíram motivadas pela 

busca por maior eficiência e eficácia nos seus processos, esta esteada na responsabilidade do 

uso do recurso público proveniente dos tributos pagos pelos cidadãos e o melhor uso desses 

diante da escassez nos períodos de crise (MARTINS; MARQUES, 2014). 

De acordo com os dizeres de Ghinato (2000, p. 01) o Sistema Toyota de produção pode 

ser definido como: 

 

Filosofia de gerenciamento que procura otimizar a organização de forma a atender as 

necessidades do cliente no menor prazo possível, na mais alta qualidade e ao mais baixo 

custo, ao mesmo tempo, em que aumenta a segurança e o moral de seus colaboradores, 

envolvendo e integrando não só manufatura, mas todas as partes da organização. 

 

Assim sendo, pode-se afirmar que o modelo de produção enxuta nasceu a partir da 

Toyota Production System, no Japão, em um período em que havia grande necessidade de 
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reconstruir a indústria e os recursos eram extremamente escassos (CURADO, 2018), com o 

agravador de ter que se fazer muito com pouco. 

No que se refere a globalização do sistema toyotista de produção (STP) no mundo, o 

ponto inicial se deu com a criação da join venture Toyota - General Motors (NUMMI), em 

1984, sediada na cidade da Califórnia nos EUA. Com a visibilidade alcançada pelo STP, 

consequentemente, houve comparações com a forma tradicional de se produzir, sendo 

introduzido um novo paradigma muito mais eficiente na realidade das principais unidades fabris 

do mundo. Essa nova concepção foi denominada de produção lean (ou produção enxuta). 

Diante do referido, pode-se inferir que o embrião da filosofia lean e suas ferramentas 

estavam geridas, passando, a partir de então, por um processo de aperfeiçoamento e maturação. 

Portanto, de acordo com o entendimento de (GUPTA; SHARMA; VIJAYA, 2016) 

pode-se asseverar que o Lean é uma cultura, uma forma de pensar, uma filosofia prática, uma 

abordagem multidimensional integrada que abrange uma ampla variedade de práticas de gestão 

fundamentadas na filosofia de eliminar o desperdício com a melhoria contínua. 

Á vista disso, com o alargamento da mentalidade de produção enxuta (lean thinking), o 

termo deixou de se referir apenas ao sistema Toyota e à produção e passou a ser empregado nas 

mais diversas áreas e setores, como: serviços (lean service), administração (lean office), 

logística (lean logistics), setor ambiental (lean environment), entre outros (BENINI e 

BATISTA, 2019) 

Essa doutrina é alicerçada em princípios que concebem e sustentam todo o sistema, que 

são: valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, produção puxada e perfeição, no qual agora passa-se 

a discorrer.  

 

Figura 3 - Princípios lean. 

 
Fonte: Elaboração própria (2022). 
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 Valor: De acordo com Womack & Jones (2003), é a partir dessa concepção que a 

empresa direciona seus esforços na busca de criar e/ou entregar ao cliente, com máxima 

economia, aquilo que ele almeja receber. A acepção de valor é dada pelo cliente e refere-se 

aquilo que o usuário valoriza na empresa, é aquilo pelo que ele está disposto a pagar. 

 Fluxo de valor: ainda sob a ótica de Womack & Jones (2003), é definido como conjunto 

de todas as atividades que se sucedem desde o momento em que o cliente percebe uma 

necessidade, até o momento em que essa necessidade é sanada. São todas as intervenções que 

acontecem na empresa e que tornam possível a cessão do que o cliente demanda –envolve desde 

a transformação física até o sistema de informações que dão suporte ao processo.  

 Fluxo contínuo: conforme Herzog (2003), a concepção de fluxo contínuo passa pela 

ideia de fluidez dos processos, a necessidade de uma sequência ininterrupta das atividades e 

uma integração entre os departamentos para que a informação siga sem embaraços, evitando 

interrupções ou desvios enquanto o trabalho passa entre as áreas.  

 Produção puxada: Uma das principais características do sistema lean, pode ser descrita 

como a imposição da geração de uma demanda pelo cliente para que seja dado início a um 

determinado processo, reduzindo desta maneira a necessidade de estoque. 

 Perfeição: Esse princípio pode ser traduzido como a busca constante por excelência. 

Nas palavras de Womack & Jones (2003), isso significa que uma empresa enxuta vai procurar 

constantemente identificar aspectos em seus processos que podem ser melhorados. 

Além disso, pode-se afirmar, de acordo com autores amplamente citados nos estudos da 

área, como o caso de Almeida (2009), que o lean office é caracterizado como o uso dos 

princípios enxutos no ambiente administrativo, no qual proporciona às unidades que os adotam 

uma capacidade de aprimoramento do fluxo de trabalho e minimiza os desperdícios das áreas 

de escritório e serviços meio, havendo a possibilidade de aplicação em variados setores 

distintos. 

 Como, também, bem nos assegura OHNO (1997): o lean office é a filosofia de 

coordenação do trabalho que tem como função precípua o atendimento dos clientes no menor 

tempo possível, com o menor custo/desperdício e na melhor qualidade possível. 

Outrossim, para Scuccuglia (2006, p. 12) lean office “é uma forma de especificar valor, 

alinhar na melhor sequência as ações que criam valor, realizar essas atividades, sem interrupção, 

toda vez que alguém a solicita, e realizá-las de forma cada vez mais eficaz. ”  

Sendo assim, em uma forma sintética, deve-se afirmar que o lean office permite o 

pensamento enxuto tendo em vista que é a forma de se fazer cada vez mais com cada vez menos.  
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Destarte, como se pode verificar nas citações anteriores, o lean office é aplicado ao 

ambiente administrativo, voltado em geral às funções de suporte. Evidentemente, a aplicação 

pode ser utilizada para proporcionar diminuição dos custos, rapidez na realização de tarefas, 

diminuição do desperdício e alcançar a excelência na qualidade dos resultados.  

Igualmente, a filosofia em questão reduz e elimina desperdícios em ambientes de 

escritório, melhorando continuamente fluxos de informação, organização, interação entre 

colaboradores, e satisfação de clientes. Cita-se, como exemplo, o caso de algumas estatais 

brasileiras como a Petrobrás que nos anos 2000 introduziu várias ações de melhoria 

institucional no âmbito administrativo, nesse contexto que se insere a introdução do conceito 

de lean office dentro da predita sociedade de economia mista.    

Inicialmente, foram aplicadas ferramentas que davam suporte administrativo a todos os 

setores de atividade fim da empresa juntamente com o centro de serviços compartilhados.  

Ainda para Scuccuglia (2006), as seguintes etapas devem ser contempladas para uma 

efetiva implantação do pensamento lean nas instituições: 

  Especificar o que gera e o que não gera valor sob a perspectiva do cliente, ao  contrário 

do que tradicionalmente se faz, não se deve avaliar sob a ótica da  empresa ou de seus 

departamentos; Identificar todos os passos necessários para produzir o produto ao longo de toda 

a linha de produção, de modo a não serem gerados desperdícios; Promover ações a fim de criar 

um fluxo de valor contínuo, sem interrupções ou esperas; Produzir somente nas quantidades 

solicitadas pelo consumidor e esforçar-se para manter a melhoria contínua, procurando a 

remoção de perdas e desperdícios. Nesse sentido, o lean office permite um ganho de eficiência 

considerável e essencial às unidades na qual a filosofia é implantada. 

Logo, é importante compreender que mais que uma reunião de técnicas o lean office é 

uma filosofia que almeja a mudança de pensamento de forma macro da organização. Dessa 

forma, pode-se exemplificar lean office como uma mudança de mentalidade de seus utilizadores 

em prol de ganhos em eficiência, qualidade e desperdício. 

O lean aplicado a área administrativa passou a ser de vital importância, uma vez que de 

acordo com TAPPIN & SHUKER (2010) 60% a 80% de todos os custos envolvidos para a 

satisfação da demanda dos clientes são de cunho administrativo. Por conseguinte, a utilização 

de métodos e ferramentas se faz indispensável para uma redução considerável das despesas em 

uma cadeia de valor.  

Ainda, pode-se asseverar que tornar-se lean passa, sobretudo, por uma mudança de 

mentalidade dos envolvidos no projeto, existindo a possibilidade de aplicação em qualquer tipo 

de indústria e função organizacional. 
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Desta forma, Tappin e Shuker (2010) desenvolveram uma metodologia composta de 

oito etapas para ligar iniciativas lean ao gerenciamento do fluxo de valor. São elas: 

 

• Comprometer-se com o lean; 

• Escolher o fluxo de valor; 

• Aprender sobre lean; 

• Mapear o estado atual; 

• Identificar as métricas lean; 

• Mapear o Estado Futuro (utilizando os conceitos de demanda, fluxo e nivelamento); 

• Criar os planos Kaizen 

• Implementar os planos Kaizen. 

 

Ao comprometer-se com o lean os servidores têm muito a ganhar, pois o sistema pode 

tornar os setores mais competitivos e, por conseguinte, torná-los mais longevos com uma 

tendência de obtenção de maior fatia de marcado e maiores chances de manutenção dos 

empregos. 

Também, existe um potencial para uma grande melhoria na estrutura dos escritórios, 

eliminando desperdícios, amenizando fadiga, frustração e exaustão. Outrossim, o sistema lean 

motiva os funcionários a ficarem mais ativamente envolvidos com o trabalho, tendo em vista 

que eles controlam os eventos, não o contrário. 

Após a primeira etapa do comprometimento, deve-se escolher o fluxo de valor que nas 

palavras de Womack e Jones (2004), a cadeia de valor, ou fluxo de valor, é caracterizada como 

o conjunto de todas as ações necessárias para se levar um produto específico a passar pelas três 

tarefas gerenciais críticas em um negócio: Tarefa de solução de problemas, Tarefa de 

gerenciamento da informação e Tarefa de transformação física.   

Ademais, é necessário que se crie planos de aprendizagem para que todos os envolvidos 

dominem ou, pelo menos, tenham um nível satisfatório de conhecimento a respeito do lean 

office e suas métricas, pois todos serão peças ativas na concretização do processo. 

Após obter um entendimento do lean, a etapa subsequente é o mapeamento do estado 

atual com o mapa do fluxo de valor e uma representação visual do fluxo de material e 

informações para um fluxo de valor particular. Em seguida, se define as métricas lean com os 

tempos estimados para cada cadeia de tarefas, alcançado pelo mapeamento do estado futuro, 

criação e implementação dos planos kaizens. 



 
 

48 
 

A metodologia lean manufacturing é aplicada nas instituições por meio de ferramentas 

que condicionam o ambiente aos princípios da filosofia, adequando-as à problemática 

encontrada em cada caso. Passa-se agora a uma definição das principais ferramentas que serão 

utilizadas no projeto de intervenção aqui apresentado. 

 

3.2.1 5S 

 

 O 5s têm como foco principal alcançar o aumento da produtividade e a redução do 

desperdício pela organização e padronização do ambiente de trabalho. Cada “s” representa uma 

palavra japonesa que foi traduzida para a realidade brasileira da seguinte maneira: 

 

• Seiri – Senso de utilização 

• Seiton – Senso de organização 

• Seiso – Senso de limpeza 

• Seiketsu – Senso de padronização 

• Shitsuke – Senso de disciplina. 

 

A utilização do 5S traz inúmeros benefícios para as instituições, os clientes e os 

colaboradores, aumenta a produtividade, por reduzir tempos com procura por materiais e de 

deslocamento; reduz interrupções na realização dos serviços e tarefas; cria uma atmosfera mais 

segura e limpa no ambiente de trabalho; desenvolve o senso de pertencimento e propriedade, 

orgulho e motivação pelo trabalho; torna mais fácil a manutenção das melhorias implantadas; 

facilita a padronização do trabalho e reduz a probabilidade de erros (LIKER, 2005). 

A utilização do 5’s procura criar um ambiente de trabalho que seja autoexplicativo e 

autoexecutável, no qual toda situação que está fora do padrão é evidenciada imediatamente, 

facilitando a correção pelos funcionários (DENNIS, 2008). 

Em sua origem os 5 passos do 5s são palavras japonesas iniciadas com a letra "S": Seiri 

ou selecionar – Essa primeira etapa está relacionada com manter somente o necessário, e na 

quantidade certa. As vantagens de descartar o que não é necessário são muitas, como o ganho 

de espaço e a redução de compras de ferramentas em duplicidade. Para se executar o Seiri é 

necessário determinar os itens necessários e os desnecessários para a execução do trabalho de 

maneira eficaz com vistas ao atendimento dos objetivos (UMEDA, 1997). Seiton ou organizar 

- A frase “um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar” ilustra o segundo “S”. O layout 

do local de trabalho deve ser planejado, devem-se definir posições apropriadas para cada item, 
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possibilitando uma eficiente disposição e organização dos materiais. Controles visuais devem 

ser usados de forma clara e abundante para demarcar a localização dos recursos. É necessário 

praticar o senso de ordenação no dia a dia para poder encontrar imediatamente qualquer material 

necessário. A organização é fundamental na aplicação do 5S, pois melhora o primeiro "S" e 

facilita o desenvolvimento do terceiro "S" (UMEDA, 1997). Seiso ou limpar - Muitas vezes a 

técnica do 5S é confundida com “limpeza”, mas o ato de limpar faz parte apenas de um dos 

“S”, e tem um significado mais amplo do que simplesmente a limpeza cotidiana. Representa 

também a inspeção, manter condições ergonômicas, pintar as paredes, trocar lâmpadas, manter 

o jardim em bom estado. Essas ações auxiliam na redução dos riscos de acidentes e trazem 

benefícios para a saúde e segurança dos funcionários (UMEDA, 1997).  Seiketsu ou padronizar 

– Desenvolvimento de sistemas e procedimentos para manter e monitorar os três primeiros “S”. 

São criados procedimentos padrão e utilizados sinais visuais para reforçar o uso deles. Como 

exemplo, têm-se as instruções de trabalho, que são os procedimentos que devem ser realizados 

em cada processo, de forma visual, simples e de fácil entendimento (UMEDA, 1997).  Shitsuke 

ou sustentar - Esta fase está ligada à manutenção e à disciplina, fazendo com que as atividades 

anteriores se tornem habituais e autossustentáveis, para que todos as executem regularmente. O 

foco do último “S” é ter todas as pessoas comprometidas com o cumprimento dos padrões e 

com a melhoria contínua em nível pessoal e organizacional. A sustentação é alcançada de 

diversas formas como, por exemplo, por meio da delegação de responsabilidades, utilização de 

cronogramas de limpeza, criação de indicadores de controle, entre outros. (UMEDA, 1997). 

 

3.2.2 TRABALHO PADRONIZADO 

  

 É o estabelecimento de parâmetros que definem o procedimento preciso para cada um 

dos operadores viabilizando a documentação do processo atual para todos os turnos, reduções 

na variabilidade, treinamento mais fácil para os novos operadores, redução de acidentes e riscos 

e uma base comum para as atividades de melhoria. 

O trabalho padronizado apresenta como finalidade documentar e controlar de acordo 

com padrões a execução de operações e tarefas indiretas, de modo a eliminar variações 

(desperdícios), permitindo melhorias contínuas. Além disso, auxilia a orientação do trabalho, 

fazendo com que se encontre um padrão entre turnos para ergonomia, qualidade, produtividade 

e segurança, diminuindo assim a variabilidade do processo. 

Segundo Liker (2007) a criação de processos padronizados é baseada na definição, 

clareza (visualização) e utilização sistemática dos métodos definidos como padrões, que 
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garantirão os melhores resultados possíveis. Assim sendo, a padronização não deve ser aplicada 

como uma ferramenta isolada em intervalos específicos, pois é uma atividade contínua de 

identificação de problemas. Já Zilstra (2008) cita que o trabalho padronizado determina como 

as tarefas devem ser executadas. É precedido de um estudo do conteúdo das tarefas e dos tempos 

necessários para realizá-las. Sendo a padronização imprescindível para distribuir a carga entre 

os recursos utilizados, bem como entre os trabalhadores, auxiliando no nivelamento de carga e 

no fluxo dos produtos. Nishida (2007) diz que: O conceito de padronização é utilizado na 

manufatura para manter a estabilidade nos processos, garantindo que as atividades sejam 

realizadas sempre numa determinada sequência e da mesma forma, num determinado intervalo 

de tempo e com o menor nível de desperdícios, conseguindo elevada qualidade e alta 

produtividade. É a base para realizar as futuras melhorias, eliminando mais desperdícios e 

encurtando ainda mais o lead time. 

Segundo Silveira & Coutinho (2008) o trabalho padronizado pode apresentar ganhos 

mensuráveis e visíveis em produtividade, redução de falhas, redução do tempo das operações, 

regulamentação das funções e melhor organização do espaço físico, através da redução ou 

eliminação de desperdícios. É uma ferramenta simples da manufatura enxuta, que melhora a 

performance do trabalho dos envolvidos e permite um melhor gerenciamento dos recursos. 

Entretanto, apesar das vantagens, existe grande dificuldade para sua implantação devido à 

grande resistência às mudanças por grande parte das pessoas.  

A participação na construção do trabalho padronizado funciona como estímulo para o 

operador seguir as instruções, pois o homem precisa de motivações para fazer um bom trabalho, 

tornando-se ineficiente se lhe faltar incentivo. 

O trabalho padronizado é baseado nos seguintes elementos: 

• Takt time, que é a taxa em que os produtos devem ser produzidos para atender à 

demanda do cliente; 

• A sequência de trabalho que o operador realiza suas tarefas dentro do takt time e  

• O estoque padrão exigido para manter o processo operando suavemente (WIP). 

 

3.2.3 MÉTODO FIFO (FIRST IN – FIRST OUT) 

 

 O método FIFO (primeiro a entrar primeiro a sair) é uma técnica de avaliação de ações 

que garante que as demandas que surgiram primeiro sejam atendidas primeiro. Na área de 

serviços garante um padrão de tempo de resposta, bem como o tratamento isonômico aos 

processos, em relação ao tempo, sobretudo no concernente a administração pública. 
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 TAPPIN & SHUKER (2010) afirma de modo simples que cada trabalho pode ser 

processado na ordem que entra no processo, por meio do FIFO.  

 Na implementação do FIFO deve-se tornar fisicamente desenhar ou trabalhar em 

qualquer outra coisa que não seja primeiramente o trabalho (ou serviço) mais antigo (o 

primeiro). De acordo com os autores FIFO é definido como: “É um método de controle de 

trabalho utilizado para garantir que o trabalho mais antigo (primeiro a entrar) seja o primeiro a 

ser processado (primeiro a sair).  

 Ainda, segundo os autores uma linha FIFO deve contemplar os seguintes quesitos: 

1. Manter uma quantidade designada de trabalho (ou serviços) entre duas operações; 

2. Ser carregada sequencialmente; 

3. Usar um sinal para notificar a operação no fluxo para parar de carregar quando a linha 

está cheia, impedindo a sobrecarga, e possuir um processo pronto para reagir quando 

preciso. 

4. Requer regras e procedimentos para as operações anteriores e posteriores no fluxo;  

5. Usar mostradores e controles visuais para garantir a aderência às regras e procedimentos 

e 

6. Requerer disciplina da mão de obra para garantir a integralidade do FIFO: quando a 

linha FIFO está cheia, o processo anterior no fluxo não deve produzir mais nenhum 

trabalho. O sinal utilizado para transmitir isso pode ser verbal, visual uma solicitação 

por e-mail com prioridade. A urgência em responder a essas sugestões assegurará a 

integridade do processo.  

 

 3.2.4 MAPA DE FLUXO DE VALOR 

 

 O mapeamento do fluxo de valor é uma ferramenta utilizada no âmbito da filosofia lean 

que tem como intuito mapear todos os procedimentos e processos desde o input da matéria 

prima até a entrega do produto ao cliente, como meio de obtenção de um sistema analítico que 

proporcione a melhoria constante -kaizen- dos processos envolvidos. O mapeamento do fluxo 

de valor permite uma averiguação rápida dos desperdícios e, por conseguinte, oportuniza a 

melhoria de forma cirúrgica onde cada problema surja de forma particularizada. 

 Karim e Zaman (2013) e Silveira (2019), aduzem que o Mapeamento de Fluxo de Valor 

é uma ferramenta que permite a análise das atividades de uma empresa e possibilita 

identificações no processo produtivo atual, formando um retrato do momento, sendo possível 

identificar, a partir disso, os gargalos da produção e a melhorias que poderão ser realizadas. 
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 Historicamente, é importante frisar que o mapeamento de processos industriais foi 

utilizado pela primeira vez por Frederick Taylor e Frank Gilbreth no início do século 20 

(MARTINS e LAUGENI, 2006; LEE e SNYDER, 2006). Em seguida, Ohno (1997) e Shingo 

(1996) utilizaram esta prática no STP (sistema Toyota de Produção) para identificação de 

perdas, com foco na melhoria contínua. Com a popularização da filosofia enxuta, o MFV vem 

ganhando atenção especial e na atualidade é considerado um dos meios mais importantes para 

a eliminação de perdas tanto pela sua flexibilidade de aplicação quanto pela pouca exigência de 

especialização para a sua utilização. 

 ROTHER (1998) afirma que identificar e mapear com precisão o fluxo de valor 

completo do produto é tarefa fundamental para enxergar os desperdícios em cada processo e 

implementar ações para eliminá-los, criando assim um fluxo de valor otimizado. 

 Vertendo o dito pelo autor, para melhorar um fluxo de valor, deve-se primeiramente 

observá-lo e entendê-lo. O mapeamento do processo dá uma ideia clara dos desperdícios que 

problematizam o fluxo, o que é o passo essencial para a escolha de formas e diretrizes para a 

resolução dessas adversidades. A eliminação dos desperdícios torna possível reduzir tempo de 

processos administrativos e diminuição de custos, o que tornará mais eficiente a satisfação das 

demandas dos clientes.   

 Tappin e Shuker (2010) definiram quatro passos para preparação do mapeamento do 

estado atual (recorte estático) do fluxo de valor, que são: 

Determinar tarefas individuais para garantir que todos saibam sua participação nesta 

etapa; determinar os processos principais e fazer o esboço do fluxo de valor inteiro da equipe; 

ir para onde a ação está, coletando os dados dos processos reais: tempo total por dia de trabalho, 

paradas planejadas, tempo disponível, número de pessoas trabalhando no processo, quantidade 

de trabalho feito em um dia por uma pessoa, frequência na qual o trabalho é entregue ao 

próximo processo, tempo de ciclo, tempo de espera, exceções ao processo; discutir brevemente 

os dados longe da área de trabalho uma vez que todos os dados tiverem sidos coletados.  

Feito isso, após a escolha do fluxo de valor, vencidas as etapas para preparação do 

mapeamento, chega-se ao mapeamento propriamente dito. Nesse estágio deve-se partir de um 

“quadro” em branco onde serão desenhados, de acordo com TAPPIN & SHUKER (p. 67, 2010), 

o cliente externo ( ou interno) e o fornecedor  ( se o fornecedor for diferente do cliente) e listar 

as suas solicitações; desenhar os processos de entrada e de saída do fluxo de valor; desenhar 

todos os processos entre os processos de entrada e de saída começando pelo processo mais à 

frente; Listar todos os atributos do processo; Desenhar tempos de espera entre processos; 

Desenhar todas as comunicações que ocorrem dentro do fluxo de valor; desenhar ícones de 
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puxão ou empurrão para identificar o tipo de direção de trabalho e completar o mapa com 

quaisquer outros dados necessários. 

É importante evocar que todos os fluxos de valores são distintos, podendo o 

mapeamento ser adaptado para se moldar a cada situação de uso da ferramenta, não podendo 

subverter a ordem de início, ou seja: sempre começar o mapeamento a partir da figura do cliente. 

É importante ainda mencionar que a simbologia utilizada para a confecção do MFV 

deve ser uniforme e com a utilização de caracteres já consolidados e uniformizados pela prática 

mundial. A seguir demonstra-se algumas das principais simbologias utilizadas pela ferramenta 

em conformidade com Rother e Shook (2003). 

 

 

Figura 4 - Ícones do Mapeamento do Fluxo de Valor. 

 

 Fonte: Rother e Shook (2003) 

 

 Uma vez documentado o estado atual dos procedimentos, deve-se determinar as 

métricas que melhor se adequam para que se alcance as metas lean.  

 Segundo TAPPIN & SHUKER (2010) a meta da área administrativa Lean é prover aos 

clientes o que eles querem, no tempo que eles querem e a um preço que eles estejam dispostos 

a desembolsar. Ainda, de acordo com os autores, as métricas lean padrões são: 
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• Metas de término de projeto; 

• Lead time do trabalho total; 

• Tempo de ciclo de trabalho total; 

• Erros internos; 

• Horas extras e 

• Carga de trabalho acumulada. 

 

Após a escolha das métricas adequadas a serem utilizadas a partir do diagnóstico encontrado 

pelo mapeamento atual, deve-se mapear o estado futuro- demanda do cliente. Assim sendo, 

mapear o estado futuro de um fluxo de valor envolve a identificação das ferramentas lean 

administrativas como por exemplo – FIFO, layout da área de trabalho, supermercados e 5’s. O 

mapa de estado futuro deve mostrar onde essas ferramentas devem ser utilizadas. 

Ainda consoante TAPPIN & SHUKER (2010), o processo de mapeamento do estado futuro 

acontece em três fases: 

Fase de demanda do ciente: nesta etapa deve-se entender a demanda dos clientes por seus 

serviços e unidades de trabalhos, incluindo as características de qualidade e lead time; 

Fase de fluxo contínuo: Neste estágio o fluxo contínuo deve ser implementado com a 

finalidade de que clientes internos e externos recebam a unidade de trabalho correta, no 

momento correto, na quantidade correta; 

Fase de nivelamento: Neste ponto o trabalho deve ser distribuído uniformemente, por 

volume e variedade, para reduzir tempos de espera e permitir que as unidades de trabalho 

menores se movimentem, se for prático. 

 

3.2.5 - LEAN OFFICE NO SETOR PÚBLICO BRASILEIRO 

 

De acordo com (ANACLETO; ELY; FORCELINI, 2010), o setor público brasileiro é 

fortemente caracterizado pela presença de processos lentos e burocráticos, além de ser 

composto por organizações, que empregam milhares de pessoas, e possuem como clientes todos 

os cidadãos, buscando atender às suas necessidades de educação, saúde, transporte, habitação, 

dentre outros (TURATI e MUSETTI, 2007). 

Em concordância com (ALMEIDA et al. 2017), a cultura organizacional da administração 

pública no Brasil dificulta a aplicação do Lean. Sobre a afirmativa, é possível observar dois 

aspectos que impedem uma mudança plena no setor público brasileiro e que são decisivos no 
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momento de se implementar estratégias que visam à eficiência nos setores públicos. Refere-se 

ao aspecto humano e ao aspecto legal.  

Frequentemente, os gestores públicos têm interesse e disposição em querer inovar ou 

possuem ideias para melhorar o ambiente; no entanto, é muito comum colidirem nos aspectos 

legais e burocráticos inerentes à administração pública (ALMEIDA et al., 2017). Ora, à 

administração pública cabe “agir” dentro dos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência (CF,1988), lhe sendo facultada a fazer aquilo o que a lei 

determina, o que, em muitos momentos, dificulta a realização de ações por não possuir o mesmo 

grau de discricionariedade que o setor privado detém.  

A dinâmica dos órgãos da administração pública é lenta tanto por mecanismos de 

“proteção” do dinheiro público, quanto por vícios já estabelecidos no dia a dia da gestão estatal. 

Outro ponto a ser observado como barreira é a cultura organizacional da não mudança por 

parte dos servidores públicos, reativos a qualquer tipo de mudança empenhados na manutenção 

do esforço mínimo (ALMEIDA et al., 2017), o que dificulta toda e qualquer nova inserção 

dentro da dinâmica administrativa. 

Ainda que a literatura diga que os conceitos Lean podem ser aplicados de forma eficaz e 

eficiente a qualquer setor, inclusive ao público, Turati (2007) atenta que o sucesso de sua 

aplicação está condicionado ao desempenho e interesse dos envolvidos em aperfeiçoar os 

processos. 

No entanto, Pearcea, Pons e Neitzert (2018) constataram que um problema para a 

implementação Lean de sucesso no setor público não era simplesmente o comprometimento da 

pessoa detentora de decisão, mas sim seu obscurantismo em relação ao que ela deveria se 

comprometer. Ou seja, um problema de conhecimento.  

Dessa feita, os autores explicam que não basta apenas comprometimento, é necessário 

também envolvimento e entrega com a implementação Lean. 

 

 

3.3 GESTÃO DE PROCESSO  

 

 Nas últimas décadas ocorreu um aumento considerável no interesse pela área de gestão 

de processos e negócios. Essa relevância fica evidente pelo montante significativo de estudos, 

ferramentas, metodologias e técnicas desenvolvidas, bem como um escopo cujas fronteiras 

estão se expandindo sobre a temática (BROCKE; ROSEMANN, 2013). Inicialmente, é 

importante entender que todo movimento realizado no interior de uma instituição, ou unidade 
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laboral, não pode ser dimensionado de forma isolada, estática e ante o enfoque de uma única 

perspectiva. Toda atividade passa por um encadeamento de ações que se inter-relacionam entre 

si para a consecução de um determinado fim. Desta feita, denomina-se os conjuntos de 

atividades realizadas por pessoas ou pelo maquinário de uma organização de processo. 

 Para Harrington apud Varvakis (1998) processo é qualquer atividade que recebe uma 

entrada (input), agregando-lhe valor e gerando uma saída (output) para um cliente interno ou 

externo. 

 Em busca de se encontrar na vanguarda constante do mundo dos negócios, as 

companhias desenvolveram cada vez mais a gestão dos processos, com o propósito de ganhar 

eficiência e assim obter uma vantagem competitiva diante de seus concorrentes. 

 A gestão de processos por negócios BPM (Business Process Management) apresentou 

como estudos inaugurais os trabalhos de Shewhart e Deming (1986), Deming (1953) sobre 

controle estatístico de processos que deu origem ao movimento de qualidade moderno e o seu 

âmago: os seis sigmas. Tal estudo se preocupava com a medição rigorosa e a utilização de 

técnicas estatísticas para isolar as origens dos problemas de desempenho. 

 Já como segundo estudo basilar do BPM, teve-se o trabalho sobre reengenharia de 

processos de negócios elaborado por Hammer em 1990 (HAMMER; CHAMPY, 1993). Nesse 

estudo, a reengenharia foi alocada como uma iniciativa ocasional, ao invés de contínua, não 

tinha a essência da melhoria incessante da qualidade, negligenciando, muitas vezes, o caráter 

de medição, (HAMMER, 2007). Entretanto, os estudos inauguraram conceitos como a 

definição aprimorada de processo: um trabalho ponta a ponta que atravessa uma empresa para 

criar valor para o cliente. O outro novo tema introduzido pela reengenharia foi o foco sobre o 

desenho do processo, em contraposição à execução do processo. 

 Outrossim, a título de aclaramento, sobressai a visão de Varvakis (1998) que define 

gerenciamento de processos como o conjunto de pessoas, equipamentos, informações, energia, 

procedimentos e materiais relacionados por meio de atividades para produzir resultados 

específicos, baseados nas necessidades e desejos dos consumidores. Tudo isso num 

compromisso contínuo e incessante que promova o aperfeiçoamento da empresa, trabalhando 

com atividades que agregam valor ao produto. 

 Ainda, Brocke e Rosemann (2013, p. 5) definem gestão de processos como “um sistema 

integrado de gestão de desempenho de negócios voltado para a gestão de processos de negócio 

ponta a ponta. ” 

 Uma vez esmiuçado o conceito de gestão de processos, faz-se necessário discorrer sobre 

os princípios basilares do sistema. 
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 De acordo com Hammer e Champy (1993), a gestão de processos se baseia em alguns 

axiomas como: 

 Todo trabalho é processual. Essa premissa distância o falso entendimento de que 

processos são apenas trabalhos extremamente estruturados e transacionais. Processo engloba 

também trabalhos crivais, não podendo confundir processos com sinônimo de rotinização ou 

automação, o que reduziria o trabalho criativo a rotinas simplórias. 

 Qualquer processo é melhor que nenhum processo. Um processo definido é sinônimo 

de reprodutividade, conferindo aos resultados um grau de previsibilidade e a possibilidade de 

repetição. Sem esse instrumento, as atividades passam a ser feitas de forma desconexa, com 

resultados imprevisíveis e individuais. 

 Um bom processo é melhor do que um processo ruim. Esse princípio é amparado na 

conceituação de que se um processo estiver sobrecarregando a unidade laboral, rapidamente 

esse deve ser mudado, para que produza efeitos mais eficientes. 

 Uma versão de processo é melhor do que várias. Uma única versão de processos 

garante um grau de padronização, confiabilidade e transmite uma imagem consistente à 

terceiros. Em que pese a peculiaridade de cada unidade administrativa, o processo deve ter um 

certo grau de flexibilização que abarque as necessidades de todos os seus utilizadores. 

 Até mesmo um bom processo deve ser executado eficazmente. Não basta que o 

processo tenha um bom escopo se esse não for posto em prática de forma cuidadosa e zelosa. 

O melhor processo mal executado não confere a eficiência esperada. 

 Mesmo os bons processos podem ser aprimorados. Não existe obra acabada, o 

responsável pelo processo deve estar sempre atento às mudanças necessárias para aumentar o 

grau de eficiência do seu processo. 

 Todo bom processo com o tempo torna-se ruim. As necessidades dos clientes mudam, 

a tecnologia muda, os colaboradores também. Sendo assim, nada fica de forma estática, se 

tornando obsoleto sempre. 

 Posto isto, para se dar início à gestão de processos é fundamental que se faça a 

hierarquização e categorização dos processos com o intuito de interpretar e classificar os 

mesmos. Tal separação se dá pelo nível de complexidade e abrangência de cada processo 

(GONÇALVES, 2000). Segundo a literatura predominante, têm-se a seguinte subclassificação: 
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Figura 5 - Pirâmide de níveis de processo. 

 

Fonte: Elaboração própria (2022). 

 

• Macroprocesso: é um processo que geralmente envolve mais de uma função da 

organização, e sua operação tem impacto significativo no modo como a organização 

funciona. 

• Processo: é um conjunto de atividades sequenciais, relacionadas e lógicas que formam 

um input com um fornecedor, acrescentam valor a este é produzem um output para um 

consumidor. 

• Subprocesso: é a parte que, inter-relacionada de forma lógica com outro subprocesso, 

realiza um objetivo específico em apoio ao macroprocesso e contribui para a missão 

deste. 

• Atividades: são coisas que ocorrem dentro do processo ou subprocesso. São geralmente 

desempenhadas por uma unidade para produzir um resultado particular.   Elas 

constituem a maior parte dos fluxogramas. 

• Tarefa: é a parte específica do trabalho, ou melhor, o menor micro enfoque do processo, 

podendo ser um único elemento e/ou subconjunto de uma atividade. Geralmente, está 

relacionada a como um item desempenha uma incumbência específica. 

 

Outro ponto essencial ao estudo do gerenciamento de processos é o conceber da 

diferenciação entre gestão de processos e gestão por processos. 

Concorde com Jesus e Macieira (2014), tanto a gestão de processos como a gestão por 

processos têm por interesse entender e contribuir para as necessidades dos clientes; o objetivo 

é o mesmo, a melhorias de processos. No entanto, a gestão “de processos” busca definir esforços 

ao longo de um determinado processo, já a gestão “por processo” tem característica básica, 

além de uma alteração organizacional, uma forma de pensar e agir nos processos 

organizacionais, porém, prevê maior maturidade para sua implantação.  

Macroprocesso

Processo

Subprocesso

Atividades

Tarefas
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 Di Sordi (2008, p, 27), assevera que “na organização funcional, as pessoas são 

distribuídas por departamentos funcionais que se responsabilizam pelas tarefas daquele setor; 

na organização gerida por processos, as pessoas fazem parte de uma equipe responsável pelas 

tarefas de um processo multifuncional”. 

De acordo com a definição encontrada no BPM CBOK® da ABPMP Internacional (Associação 

de Profissionais de Gerenciamento de Processos de Negócio), BPM é definido como: 

 

“BPM é uma abordagem disciplinar para identificar, desenhar, executar, documentar, 

medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócio, automatizados ou não, 

para alcançar resultados consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da 

organização. ” 

 

Logo, temos que a Gestão de Processos de Negócios (chamada de BPM) é uma 

ferramenta gerencial que intenta otimizar os processos de um negócio, de ponta a ponta, para 

gerar mais valor ao cliente (interno e externo) e aprimorar o desempenho das unidades com o 

intuito de alcançar os objetivos estratégicos da instituição. 

Com o BPM, as instituições podem analisar, definir, otimizar, monitorar e controlar 

processos de negócios para melhorar seu desempenho e gerar competitividade. 

Após o mapeamento, é preciso que esse processo seja padronizado e regras sejam 

criadas para que ele flua sempre com a mesma qualidade. Então, é preciso analisar cada tarefa 

para encontrar formas de otimizá-las e, assim, aprimora-se o desempenho. 

Ainda de acordo com o BPM CBOK®, a Gestão de Processos é cíclica e para isso, é 

feita em diferentes etapas: 

 

Etapas da gestão de processos 

 

O modelo de gestão de processos é sempre cíclico e vivo, ou seja, está em constante 

mudança e em melhoria contínua. Em todos os processos, existem formas de aperfeiçoamento 

e isso é detectado durante a execução de cada etapa. Ao executar o fluxo de trabalho, 

encontram-se falhas e gargalos pontuais, que podem ser corrigidos e mensurados. 

 

A) Planejamento estratégico 

 

De acordo com Kotler (1992, p.63), “planejamento estratégico é definido como o 

processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e 
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recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado”.  Sendo assim, o objetivo do 

planejamento estratégico é orientar e reorientar os negócios e produtos da empresa de modo 

que gere lucros e crescimento satisfatórios. Para criar um modelo integrado, é preciso identificar 

os processos existentes na empresa e verificar se estão em consonância com seus objetivos 

estratégicos e sua cadeia de valor, definindo quais são os processos mais críticos para serem 

otimizados. Para tal, faz-se um mapeamento inicial, para reconhecer como são feitos e qual a 

situação atual de cada processo.  

 

B) Modelagem:  

 

Na primeira etapa: análise e desenho de processos, está o mapeamento “AS IS”.                          

Nesta fase, parte-se para uma análise mais profunda dos processos atuais (fase chamada de “AS 

IS”, do inglês “como está”), realizando o mapeamento dos processos. Avaliam-se os recursos 

disponíveis e os problemas existentes em cada processo. Baldam (2009, p.112) enuncia: “ao se 

executar simplesmente um As Is cria-se uma oportunidade de pensar sobre o processo, que pode 

levar de imediato a melhorias possíveis sobre o processo em questão, mesmo que de pequena 

monta”. 

Uma das maneiras de realizar a modelagem é por meio da notação BPMN (Business 

Process Model and Notation), que é uma forma de representação gráfica compreensível por 

todos os envolvidos e que traz símbolos para cada elemento do processo. Segundo Almeida 

Neto, BPMN é um padrão utilizado para modelar os processos, é direcionada para a definição 

e documentação de processos. 

Os modelos devem representar os processos como, de fato, são feitos no dia a dia e 

devem espelhar uma visão de ponta a ponta. 

Em seguida tem-se o mapeamento “TO BE” de acordo com este mapeamento, com o 

plano estratégico e com uma avaliação de diferentes cenários, passa-se para a prototipagem dos 

processos. A intenção é encontrar melhorias possíveis e evoluções dos processos existentes, 

criando atividades, regras, padrões e indicadores (KPIs) a seguir, para chegar a um ideal do que 

a empresa deseja ser e qual a melhor entrega ao cliente (fase “TO BE”). Para isso, o comitê 

criado para gerenciamento deve usar diferentes técnicas até se chegar aos processos almejados, 

como benchmarking, reuniões de brainstorming, análise SWOT, entrevistas com o cliente e 

outras. 
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As melhorias podem ser de várias esferas como: Integração de sistemas; eficiência de tempo ou 

custos; capacitação da equipe; terceirização de funções, dentre outras. 

 

C) Implantação 

 

Nesta próxima etapa, cria-se um fluxo de trabalho com cronogramas, responsáveis, 

preparação dos envolvidos no processo e metas para implementação dos novos processos. A 

implantação sistêmica é aquela que usa do auxílio de tecnologias e softwares BPM (Sistemas 

de Gestão de Processos - BPMS). 

Sistemas automatizados e confiáveis permitem que os gestores tomem decisões com 

base em dados e não em achismos ou intuição. 

Nesta etapa deve-se efetuar o monitoramento das atividades em tempo real, com 

controle do andamento por meio de gráficos e formulários de dados, compartilhar o status do 

processo com toda a equipe, de forma a manter todos atualizados, priorizar os processos e 

atividades mais importantes identificar os responsáveis pela atividade e distribuir tarefas de 

forma automática, integrar todos os sistemas utilizados, aplicar as regras do negócio e outras 

funcionalidades. O resultado é uma organização mais preparada para incertezas, com gastos 

dispensáveis reduzidos e produtos e serviços que gerem mais valor ao cliente. 

 

D) Monitoramento e controle 

 

De acordo com os KPIs (indicadores de desempenho) definidos no desenho de processos, passa-

se a monitorar os resultados para verificação do sucesso. Só é possível avaliar os resultados e 

gerenciar algo, se for feita a sua medição. As principais métricas são: 

 

Gestão do Tempo 

Significa acelerar processos e melhorar o rendimento em certas atividades. De forma 

geral, é produzir mais, de forma mais rápida. Indicadores de tempo indicam a duração entre o 

preenchimento do pedido até a entrega. 

 

Qualidade 

Quem consome seu produto ou serviço espera receber sempre um resultado de qualidade 

e segurança. E a qualidade, nesse caso, pressupõe padronização de processos. 
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Os indicadores devem medir o índice de defeitos por entrega, a previsibilidade, a 

confiabilidade do produto e a percepção do cliente sobre ele. 

 

Custo 

A gestão de processos significa também gerar mais valor, evitando desperdícios. Ou 

seja, é preciso utilizar indicadores de custo para que se possa gastar menos materiais, recursos 

financeiros, estoque, esforços de pessoas, utilizar menos espaço, entre outros. 

 

Capacidade 

É preciso, ainda, mensurar quanto a empresa é capaz de produzir, em relação a um 

parâmetro de tempo pré-estabelecido. Desta forma, indicadores de capacidade servem para 

medir o número de transações mínimas, máximas e por tempo. 

 

E) Refinamento 

 

A partir do monitoramento, faz-se um refinamento para aprimorar as possíveis falhas 

nos processos. 

A Gestão de Processos é sempre cíclica, visando à melhoria contínua, com profissionais 

cada vez mais engajados. Ao finalizar um processo, faz-se a medição dos resultados e corrigem-

se os gargalos encontrados, em um círculo sem fim. 

 É de fácil percepção que nas instituições geridas por processos o entendimento e 

concepção dos empreendimentos tem um efeito erga omines. 

 Outrossim, pode-se citar como principais vantagens na adoção de tal sistema de gestão 

a identificação e eliminação do retrabalho; eliminação de etapas desnecessárias; padronização 

dos produtos; redução de custos e tempo empregado em determinadas tarefas; aumento do valor 

agregado dos produtos; redução dos tempos dos processos; redução do tempo de treinamento 

de novos servidores para executar as tarefas; melhoria dos indicadores desempenho: aumento 

da satisfação do cliente. 

 

3.3.1 - MAPEAMENTO/ MODELAGEM 

 

 Do mesmo modo, não se pode falar em gestão de processos sem mencionar a sua 

principal ferramenta: o mapeamento (modelagem) de processos. Em conformidade com 

Orlando (2021) “trata-se da representação gráfica do sequenciamento de atividades que 
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representará, de maneira clara e objetiva, a estrutura e o funcionamento básico do que 

chamaremos de processos. ” 

 O CBOK 2.0 (ABPMP, 2009) enuncia modelagem como uma técnica utilizada para 

retratar a situação atual e descrever a visão futura dos processos de negócios. Possui como 

objetivo primordial otimizar os processos executados dentro de uma organização. Pode ser 

separada em dois grandes momentos de análise e mapeamento do ambiente de negócios: 

Situação atual (AS-IS) e Situação a ser alcançada (TO-BE).  

 Sendo assim, modelar um determinado processo significa representar graficamente a 

sequência de atividades que fazem parte de um processo. 

 Consoante Pavani Júnior et. al. (2021), alguns objetivos que podem justificar a 

modelagem são: 

 Documentar o processo; prover treinamento; estabelecer padrões de trabalho; responder 

às mudanças; identificar oportunidades de melhoria; desenhar um novo processo; comunicar; 

definir requisitos para novas operações; medir o desempenho; automatização e viabilizar 

simulação e análise de impacto.  

 Diversas e diferentes notações foram elaboradas ao decorrer do tempo. A utilização da 

melhor notação dependerá da cultura da instituição a ser modelada, dos níveis de compreensão 

das partes interessadas em ler o modelo e do nível de detalhe e informações exigido para o 

objetivo do modelo. 

Sob a ótica de Biazzo (2000), qualquer mapeamento de processo é composto pelas 

etapas a seguir: (1) definição dos limites e dos clientes dos processos; (2) definição dos 

principais inputs, outputs e dos atores envolvidos no fluxo de trabalho; (3) entrevistas com os 

responsáveis pelas várias atividades dentro do processo e estudos dos documentos disponíveis; 

(4) e criação do modelo com base na informação adquirida e revisão passo a passo do modelo. 

Ainda, de acordo com o entendimento de Pavani Junior e Scucuglia (2021), para realizar 

mapeamento de processos, as principais técnicas para coleta de informações são: (1) observação 

direta a partir do acompanhamento presencial e físico do processo a ser modelado; (2) entrevista 

com os participantes do processo, (3) Workhosp estruturado, no qual se reúnem profissionais 

envolvidos e pessoas impactadas para criar o modelo de modo interativo; (4) vídeo conferências 

utilizadas, sobretudo, quando os participantes de um eventual workshop não estão disponíveis 

para reunião em um mesmo espaço físico. 
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3.3.2 -BPMN (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT NOTATION) 

  

 Como dito, existem várias formas de notação utilizadas no mapeamento/modelagem. 

Essas linguagens foram desenvolvidas para conferir um grau de conformidade e compreensão 

universal dos mapeamentos de processos. 

 De acordo com Pavani Júnior e Scucuglia (2011, p. 50), a notação BPMN “trata-se da 

maior e mais ampla notação aceita para modelagem de processos de negócios”. Ainda, esclarece 

(FRAGA, 2015), que no âmbito do setor público, a notação BPMN foi definida como padrão 

para modelagem de processos pelo Governo Federal Brasileiro no Guia de Gestão de Processos 

do Governo do GESPÚBLICA. Sendo assim, a notação aqui referida é tida como a “oficial” 

em termos de utilização na administração pública federal brasileira. 

 No cenário da administração pública brasileira, a gestão baseada em processos ganhou 

força a partir da inserção da Gespública (CARVALHO, 2015). Validando este entendimento, 

Moreira (2015, p.93), afirma que “O Gespública representa um esforço do governo em 

implementar políticas públicas que priorizem a gestão de processos nas instituições públicas 

com foco nos resultados. ”  

 Consoante Pavani Júnior et. Al (2021), BPMN é a notação mais moderna, com adoção 

de um padrão de simbologia que resolve uma série de lacunas de modelagem de métodos 

anteriormente utilizados. No entanto, conforme os autores, tal dotação possui um ponto fraco 

a ser destacado: por conter uma simbologia suis generis sua notação ainda não é de 

conhecimento do grande público; dependendo das partes interessadas no modelo, alternativas 

mais simples devem ser preferidas.  

 A seguir pode-se observar os elementos básicos para a notação BPMN para modelagem 

de processos. 



 
 

65 
 

Figura 6 - Elementos da notação BPMN. 

 

Fonte: adaptado de Mendoza et al. (2012) 

 

 É importante frisar que o mapeamento não se resume em características técnicas de 

conhecimento da metodologia e notação específica, mas contém paralelamente um componente 

artístico nos dizeres de (Silver.2009). Esse estilo é uma habilidade a ser apurada pelos 

profissionais de BPM e de grande relevância para a qualidade final do modelo a ser 

representado. 
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4 MODELO ATUAL “AS IS”. 

 

 Levando-se em consideração a realidade atual da coordenação de graduação do curso 

de Engenharia Elétrica e do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, pode-se afirmar que os processos não estão mapeados, não possuem uma 

ordem cronológica de atendimento, nem tampouco possuem um prazo uniforme de finalização 

e entrega do serviço (deadline) para atendimento de cada demanda específica.  

 Aliado a isso, os servidores atuantes nas unidades não possuem uma definição de fluxo 

de processos que deva ser seguida de forma imperativa, o que acarreta um grau de 

discricionariedade temerário, gerando falta de padronização na realização das demandas e 

atrasos inexplicáveis, prejudicando a eficiência geral da unidade no que concerne à entrega dos 

serviços. 

 Para se elaborar uma situação diagnóstica, foi tomado como base o ano de 2021, no qual 

foram levantados os principais tipos de processos, lead times e as dificuldades preponderantes 

encontradas. 

 Inicialmente, faz-se necessário apresentar a situação vigorante de cada unidade em 

separado para que se definam os principais processos a serem mapeados e remodelados a fim 

de se trazer uma melhor eficiência na entrega dos serviços, bem como uma melhor configuração 

de uma central de serviços compartilhados a ser adotada. 

4.1 MODELAGEM ATUAL DOS PROCESSOS DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE 

GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA. 

 

Partindo-se da coordenação do curso de Engenharia Elétrica, pode-se observar por meio 

de um levantamento feito pelo SIPAC que no ano em questão, 2021, a unidade realizou 116 

processos submetidos ao sistema, tendo como os que apresentaram maior frequência e lead time 

mais longos os de aproveitamento de estudos e os de colação de grau individual eletrônica, 

senão, veja-se:   

Tabela 2 - Processos com maior frequência e maior lead time da coordenação de Engenharia Elétrica da UFRN. 

Processo Nº de processos Lead time médio 

Aproveitamento e 

incorporação de Estudos 

79 19,83 dias 

Colação de grau individual 15 6,69 dias 

Fonte: elaborada pelo autor com base no SIPAC, 2022. 
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 O lead time, de acordo com TAPPIN & SHUKER (2010), mede quanto tempo leva para 

algo acontecer, sob a perspectiva do cliente externo. Para se obter o lead time total médio soma-

se o tempo de ciclo total e o tempo de espera total, dividido pelo número de processos realizados 

no período.  

 

4.1.1 PROCESSO DE APROVEITAMENTO / INCORPORAÇÃO DE ESTUDOS 

 

Atualmente, os processos de aproveitamento/ incorporação de estudos são feitos de 

forma predominantemente virtual, seguindo as seguintes etapas: 

 

O discente e coordenador de curso têm acesso em suas interfaces, no SIGAA, as 

localizações e opções: 

 

- Portal do Discente: aba Ensino 

- Portal da Coordenação: aba Aluno 

 

Figura 7- Tela solicitação de aproveitamento/incorporação de estudos. 

 

Fonte: SIGAA (2022) 
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- Aproveitamento Automático: disponível para discentes que já tenham tido outros vínculos 

anteriores de graduação. Esta opção permite o aproveitamento automático com disciplinas que 

tenham o mesmo código ou equivalentes ao curso atual do aluno. Este tipo de solicitação não 

passa pela coordenação do curso. 

- Aproveitamento Manual – Curso Anterior na UFRN: permite ao discente solicitar 

aproveitamento de componentes pagos em outros vínculos anteriores da UFRN, componentes 

com códigos diversos e sem equivalências. 

- Aproveitamento Manual – Cursos em Outras Instituições: permite ao discente solicitar 

aproveitamento de componentes pagos em outros vínculos anteriores e de outras instituições.  

Esta opção também deve ser usada quando o discente deseja aproveitar componentes da 

UFRN e de outras instituições ao mesmo tempo. 

- Incorporação de Estudos: permite o discente solicitar a inclusão de componentes curriculares 

cursados em processo de mobilidade, autorizado pela UFRN. 

a) Aproveitamento Automático: permite a escolha do vínculo que se deseja realizar o 

aproveitamento e, posteriormente, a escolha dos componentes do curso de origem e a 

vinculação aos componentes da sua estrutura curricular que queira aproveitar. 

 

Figura 8 - Tela aproveitamento automático. 

 

Fonte: SIGAA (2022) 

 

b) Aproveitamento Manual – Curso Anterior na UFRN: permite a escolha do vínculo 

antigo que tenha cursado na UFRN e os componentes que tenha pago e queira utilizá-

los para aproveitamento. Logo em seguida, é necessário fazer a vinculação com as 

disciplinas do curso atual que tenha intenção de aproveitar. 
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Figura 9 - Tela aproveitamento manual. 

 

Fonte: SIGAA (2022) 

c) Aproveitamento Manual – Cursos em Outras Instituições: nessa opção, o discente deve 

anexar seu histórico do curso anterior e o reconhecimento do curso (caso não tenha no 

histórico), os programas das disciplinas, a tradução oficial (caso tenha cursado numa 

instituição estrangeira); marcar as disciplinas de seu currículo atual que deseja que 

sejam aproveitadas (tendo a opção de marcar todas do currículo); associar cada 

disciplina que queira aproveitar a pelo menos que já havia pago, anexando e adicionando 

seu respectivo programa. Caso o discente tenha selecionado várias disciplinas da UFRN, 

mas não todas, será necessário vincular a cada disciplina selecionada o programa do 

componente pago fora da instituição.  

 

Figura 10 - Tela de Incorporação de estudos. 

Fonte: SIGAA (2022) 
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d) Incorporação de Estudos: essa opção estará disponível somente para discentes que tenham 

realizado algum tipo de mobilidade acadêmica e que esteja cadastrada no SIGAA. O discente 

deve informar as disciplinas da UFRN a serem incorporadas; os componentes programas 

associados aos componentes da UFRN. 

Figura 11- Tela de Solicitação de aproveitamento/ incorporação de estudos. 

 

Fonte: SIGAA (2022) 

 

Portal da Coordenação de Graduação - SIGAA 

As solicitações de aproveitamento ou incorporações de estudos serão feitas pelo discente 

e serão visualizadas pelo Portal da Coordenação (SIGAA). Essas solicitações irão ser 

apreciadas pela coordenação (secretário, coordenador ou vice coordenador), podendo serem 

aceitas, negadas e devolvidas para o discente. 

As Coordenações de Cursos podem receber as solicitações e atender segundo cada 

situação: 

- Pendente de Autuação: a solicitação atende os quesitos, apresenta os documentos necessários 

para avaliação e se enquadra no tipo de solicitação. A solicitação fica apta (pendente de 

autuação) para ser autuada e transformada em processo virtual.  

Posteriormente, a coordenação pode autuar o pedido e dar prosseguimento ao processo 

do aluno na Mesa Virtual.  Para autuar o processo, deve-se ir na aba “Aluno”, opção “gerenciar 

Solicitações de Aproveitamentos”. 
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 De forma concisa, os passos para o processo de aproveitamento e incorporação são: 

Solicitação do discente > verificação dos requisitos > autuação do processo> avaliação das dos 

componentes > envio para implantação do aproveitamento à PROGRAD > arquivamento. 

 

Figura 12 - Modelo atual de processo de aproveitamento/incorporação de estudos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

As etapas que são realizadas predominantemente pela coordenação do curso sem a 

interferência de atores externos são: a verificação dos requisitos, autuação e avaliação dos 

pedidos de aproveitamento, e, são exatamente essas com maior tempo gasto para finalização. 

Ainda, se observa a inexistência de uma fila de análise, sendo escolhido o processo a 

ser trabalhado de forma aleatória pelo avaliador/servidor.  

Tabela 2-Tempo médio dos processos de aproveitamento/incorporação nas etapas da coordenação em dias. 

Tempo médio secretaria da Coordenação Tempo médio com o 

avaliador/Coordenador 

5,7 dias 11,1 dias 

 Fonte: elaborada pelo autor com base no SIPAC, 2022. 
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 Constata-se que atualmente não existe uma periodicidade estabelecida para a verificação 

de pedidos de aproveitamento/incorporação e averiguação de requisitos, nem mesmo um 

estabelecimento de prazo para a realização da avaliação desses processos. 

 Para ajudar a sanar tais deficiências, sem dúvida, o mapeamento do fluxo de valor é uma 

ferramenta indispensável para a observação e compreensão dos processos, pois apresenta de 

forma clara os desperdícios que inibem o fluxo e atrasam o ciclo de pedido total das demandas. 

 Desta maneira, uma das etapas para a representação do estado atual dos processos 

estudados é a concepção do fluxo de valor de forma gráfica a partir da compilação dos dados e 

desenho do modelo atual “As Is” assim como pela utilização da análise documental encontrada 

no SIGAA / SIPAC e a observação participante. 

 A princípio, têm-se o mapeamento do estado atual do fluxo de valor do processo de 

aproveitamento/ incorporação de estudos no qual foi desenhado o cliente externo, no caso os 

alunos solicitantes, os processos de entrada e de saída, da mesma maneira que todos os 

procedimentos entre os processos de entrada e de saída.  

 Em seguida, foram listados todos os atributos e comunicações que ocorrem dentro do 

fluxo de valor dos processos. Ainda, foram desenhados os ícones de puxar ou empurrar para a 

identificação do tipo de fluxo, tal qual a inserção de outros dados que trouxessem um melhor 

entendimento do encadeamento das ações como um todo. 

 

Figura 13 - Mapa de Fluxo de Valor do processo de aproveitamento/incorporação de estudos. 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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              Observa-se que após o pedido do discente por meio do SIGAA e a verificação 

documental pela coordenação, no qual será constatado se o aluno anexou ementas, histórico 

escolar, e comprovação de reconhecimento de curso anterior, leva-se 5,7 dias para se ter uma 

resposta, da qual acarretará a devolução do processo ao interessado para as devidas 

modificações ou a autuação do mesmo. 

 No bloco seguinte de etapas estão procedimentos que demandam menos de um dia para 

sua realização (devolução de processo ou autuação), continuando para uma fase, no caso de 

evolução, mais demorada que é a adequação com o apensamento de documentos faltantes por 

parte do solicitante (duração média de 2 dias). 

 Por conseguinte, o processo vai para o coordenador avaliar, sendo esse estágio o de 

maior tempo em todo o processo (11,1 dias). 

 Ao Final, é feito o envio, a implantação e o arquivamento, expedientes realizados de 

forma rápido com o tempo médio que não são superiores a um dia. 

 Em uma breve avaliação do mapa de fluxo de valor, vê-se que o maior problema, 

levando-se em consideração a métrica de tempo, está na verificação dos requisitos; ajuste de 

pedidos e na avaliação do aproveitamento. 

Após a aplicação do grupo focal, obteve-se um escopo da percepção das principais 

problemáticas do processo e opiniões de possíveis formas de resolução desses por meio do 

ponto de vista dos atores que participaram da interação. 

 Inicialmente, foi ventilado que a demora na autuação dos processos se dá pela não 

existência de um período específico no calendário acadêmico de solicitação de aproveitamento 

ou incorporação de estudos durante o semestre letivo, o que gera uma demanda imprevisível 

onde existem períodos durante o semestre sem solicitações e outros com um fluxo exagerado. 

A falta de uniformização na demanda acarreta dificuldades na determinação de um padrão a ser 

utilizado durante todo o período letivo, garantindo uma previsibilidade de tempo de retorno 

para os discentes solicitantes. 

 Ainda, um dos pontos abordados visto como negativo pelo grupo focal foi a falta de 

uniformização entre os diversos tipos de processos de aproveitamento (aproveitamento 

automático, aproveitamento Manual – Curso Anterior na UFRN, aproveitamento Manual – 

Cursos em Outras Instituições, aproveitamento automático, aproveitamento Manual – Curso 

Anterior na UFRN e incorporação de Estudos). Essa gama de “tipos” de processos por muitas 

vezes exige documentos distintos e formas de avaliar diferentes, o que acaba gerando confusão 
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para os solicitantes, os avaliadores e quase todos os envolvidos na cadeia, gerando retrabalho e 

a dilação do lead time para entrega do serviço pretendido pelos discentes. 

 Além disso, verificou-se que não existe uma fila que ordene o atendimento das 

demandas, o que induz aos avaliadores resolverem os trabalhos “menos trabalhosos” antes dos 

que demandam mais esforço, ocasionando um maior tempo de espera para aqueles que 

requisitaram a análise de aproveitamento ou incorporação de um maior número de componentes 

curriculares. 

 Igualmente, o volume de trabalho foi visto como um ponto negativo, pois na atualidade 

apenas o coordenador do curso efetua a avaliação dos aproveitamentos e incorporação dos 

componentes curriculares, o que gera uma sobrecarga no avaliador monocrático, ocasionando 

demora na entrega e por vezes retrabalho. 

 Outro ponto observado como negativo pelo grupo focal foi a falta de um aviso ou 

mecanismo que informe à coordenação do curso que chegou pedido de abertura de processo 

pelo SIGAA para verificação documental e autuação de processo, o que gera por muitas vezes 

a espera de prosseguimento por não verificação do operador. 

 Diante das disfunções encontradas pelo grupo, foram sugeridas algumas formas de sanar 

ou amenizar os complicadores do processo.  

 Para a dificuldade de uniformização de demanda foi sugerido que se criasse um período 

específico durante cada semestre letivo no qual se realizaria as solicitações de aproveitamento 

de estudos e incorporação para que o trabalho se concentrasse em datas específicas de vigilância 

constante das solicitações. Desse modo, o lapso temporal entre a solicitação dos discentes e a 

verificação e autuação dos processos diminuiriam. 

 Outro ponto aventado como solução para retrabalhos seria a uniformização de tipos de 

documentos solicitados ao discente e a forma como os processos são avaliados independente 

da modalidade de aproveitamento e incorporação (Automático, manual etc.). Isso findaria com 

dúvidas acerca dos documentos exigidos e a serem analisadas, evitando a devolução de 

processos e erros de processamento, além de simplificar a conduta do avaliador. 

 Semelhante solução foi sugerida para a falta de padronização do tempo em que os 

processos ficam na unidade. Os participantes sugeriram que se criasse uma fila no qual os 

processos se submeteriam de acordo com a ordem de entrada do pedido de aproveitando, o que 

conceberia uma organização no qual acabaria a possibilidade de demandas que foram feitas 

posteriormente fossem atendidas ante as suas precedentes.  

 Em adição, foi sugerido a criação de uma comissão de professores membros do 

colegiado do curso de Engenharia Elétrica para avaliação dos processos a fim de diminuir o 
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volume de trabalho direcionado exclusivamente ao coordenador, o que aumentaria a agilidade 

na resolução das demandas e diminuiria o tempo de entrega do produto aos estudantes. 

 Da mesma forma, para corrigir a falta de comunicação da chegada de solicitações, foi 

sugerido um mecanismo que avise de forma visual a existência de solicitações de 

aproveitamento/incorporação de estudos para que os operadores tomem ciência da demanda de 

maneira imediata. 

 

4.1.2 COLAÇÃO DE GRAU INDIVIDUAL ELETRÔNICA 

 

Considera-se colação de grau eletrônica a sessão em que todos os procedimentos são 

realizados de forma eletrônica e não-presencial, inclusive a outorga de grau. 

Sendo assim, a colação de grau eletrônica foi inserida em razão do contexto de 

excepcionalidade, no qual não é recomendada a realização da solenidade de outorga de grau de 

forma presencial. Tal procedimento foi introduzido pela INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 

1 / 2020 – PROGRAD. 

Para tanto, os requisitos exigidos para que o discente possa solicitar a colação de grau 

individual eletrônica, segundo a norma, são: 

 

“I - Estar com o status "FORMADO" e com todos os 

componentes curriculares do histórico escolar consolidados, 

inclusive o ENADE; e 

II - Estar quite com os sistemas de biblioteca da UFRN. ” 

 

Inicialmente, a colação de grau individual eletrônica deverá ser solicitada, pelo discente, 

à coordenação do curso ao qual é vinculado e deverá ser instruída com: 

 

“I - Documento com a justificativa para o pedido, e se for o caso; 

 II - Documento comprobatório da justificativa nos casos de 

solicitação de antecipação, conforme previsto no Art. 6º desta 

Portaria; 

 III - documento oficial com foto, que informe a naturalidade do                                  

requerente; e 
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 IV - Histórico escolar e declaração de quitação da biblioteca, 

gerados pelo sistema oficial de registro e controle acadêmico. ” 

 

Vale ressaltar que esse modo excepcional de colação de grau se justifica quando: 

 

          “I – O discente tem proposta de emprego; 

 

II – O discente é convocação para assumir cargo ou emprego 

públicos; ou 

 

III – O discente possua comprovação de aprovação com data 

prevista para a realização da matrícula em programa de pós-

graduação stricto sensu. ” 

 

  Ao receber a solicitação do discente, a coordenação de curso deverá formalizar o 

processo de colação de grau individual eletrônica e encaminhar para a Divisão de Registro e 

Expedição de Documentos - DIRED da Diretoria de Administração e Controle Acadêmico - 

DACA/PROGRAD. 

A DIRED realizará a análise inicial da solicitação de colação de grau individual 

eletrônica. 

  Em caso de indeferimento, a DIRED terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para emitir 

justificativa por meio de despacho eletrônico, direcionado à coordenação do curso. 

Em caso de deferimento, a coordenação do curso anexará ao processo a Ata de Colação 

de Grau e o Termo de Juramento, com as devidas assinaturas do discente e coordenador do 

curso. 

 O processo de colação de grau individual eletrônica retornará para a DIRED, a qual 

deverá analisar se os documentos apostos estão corretos. 

Após a verificação, a DIRED, juntamente com a direção da DACA, emitirá parecer ao 

Gabinete do Reitor para a realização da outorga do grau. 

 Cabe ao discente o acompanhamento do processo eletrônico, de modo a ter ciência de 

toda a tramitação e decisões relacionadas à sua solicitação. 
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Figura 14 - Modelo atual de processo de colação de grau individual eletrônico. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 Em geral a etapa que demanda maior tempo é a inclusão de ata de colação de grau e de 

termo de juramento. Tal fato não se dá pela demora na confecção de tais documentos, mas, 

surpreendentemente, pela demora na assinatura dos interessados: discente que colará grau, 

coordenador de curso e secretário da coordenação que realizou a redação dos documentos, 

levando em média 02 (dois) dias para assinatura de todos, o que equivale a quase um terço de 

todo o tempo médio de tramitação do processo. 

Desse modo, têm-se o mapa de fluxo de valor do processo de colação de grau individual 

eletrônica. Nessa sequência pode-se averiguar as etapas de solicitação de colação de grau 

individual eletrônica por meio do SIGAA pelo discente interessado. Nesse momento o discente 

faz o pedido no sistema instruindo o processo com requerimento, histórico escolar, documento 

de quitação dos sistemas de bibliotecas da UFRN, documento de identificação e, caso falte 
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menos de noventa dias para a cerimônia coletiva, um documento que comprove a necessidade 

de colação antecipada.  

 Em seguida, a DIRED – PROGRAD (Divisão de Registros e Expedição de Diplomas) 

valida a instrução do processo deferindo ou indeferindo o mesmo, devolvendo em seguida para 

a coordenação do curso para o prosseguimento da etapa seguinte. 

 Uma vez estando tudo conforme a resolução, a ata de colação de grau e o termo de 

juramento são colocados no processo para que sejam assinados pelo coordenador, o secretário 

do curso e o discente solicitante. Logo após, o processo é devolvido à DIRED que emite parecer 

e encaminha para o gabinete da reitoria para a outorga de grau. 

 

Figura 15- Mapa de Fluxo de Valor do processo de colação de grau individual eletrônica. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

  Nota-se, no que diz respeito a métrica tempo, que a fase com maior complicação é a 

inclusão e assinatura de documentação (ata e termo de juramento), apresentando um prazo 

médio de conclusão de 1,69 dias no total de 6,69 dias do processo como um todo. 

Sob a perspectiva do grupo focal, os maiores problemas encontrados no processo são: 
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Solicitação não é feita pelo SIGAA. 

 

 Atualmente, os pedidos de colação de grau individual eletrônico são feitos de forma 

presencial, com o comparecimento do aluno diretamente na coordenação do curso, ou através 

de envio de e-mail com o apensamento dos documentos necessários para a coordenação para 

que sejam verificados os requisitos para autuação do processo. Tal via de entrada ocasiona por 

vezes demora na verificação da demanda por e-mail e por outros desencontros entre os 

solicitantes e o expediente da coordenação do curso, além da exigência de deslocamento, na 

modalidade presencial, do solicitante até a unidade de atendimento.  

 

Etapa de validação de instrução do processo. 

 

 Nesta segunda etapa, o processo é encaminhado à DIRED/PROGRAD apenas para 

verificar se os documentos necessários foram incluídos ao processo e se os discentes atendem 

aos requisitos para colação de grau. Na concepção do grupo focal esse é um trabalho 

desnecessário, sendo classificado inclusive como retrabalho, uma vez que os requisitos 

materiais e formais são averiguados pela coordenação do curso para a autuação do processo. 

Inclusive, essa etapa, causa uma sensação de desprestigio aos servidores da coordenação de 

curso, como se lhes fossem imputados uma falta de cuidado na hora da formalização do 

processo. 

 

Incluir e assinar documentação 

 

 Outrossim, um ponto debatido pelo grupo focal foi a demora na elaboração da ATA de 

colação de grau individual eletrônica e do termo de juramento, bem como a demora na 

assinatura dos mesmos pelos subscritores. Neste momento, o grupo focal sugeriu a elaboração 

de documentos padrões de preenchimento rápido, apenas com a substituição dos dados pessoais 

de cada solicitante.  

 Diante do cenário, mais algumas soluções foram propostas pelo grupo como a 

exclusividade de solicitação de início do processo ser feita pelo SIGAA, o que eliminaria uma 

duplicidade de procedimentos e formas distintas de condução. Da mesma maneira, foi proposto 

a eliminação da etapa de validação de instrução do processo feita pela DIRED/PROGRAD, 

pois não se vê um sentido plausível na conferência duplicada, sendo que o processo em 

momento posterior irá à DIRED, momento em que os pressupostos e a instrução pode ser 
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avaliada, bem como o desenvolvimento de uma forma mais ágil de se avisar os assinantes dos 

documentos sem ser pelo e-mail disponibilizado pelo sistema. 

 

4.2 MODELAGEM ATUAL DOS PROCESSOS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

ELÉTRICA 

 

 Mais uma vez foram utilizados os critérios de maior frequência e maior lead time entre 

os processos para a escolha do mapeamento e elaborações de melhoria para o fluxo dos mesmos. 

 Assim como na coordenação do curso de graduação, no Departamento de Engenharia 

Elétrica foi feito um levantamento e visto que no ano de 2021 a unidade elaborou 69 processos 

por intermédio do SIPAC, no qual os dois que apresentaram maior frequência e tempo de 

resposta foram os mostrados a seguir: 

 

Tabela 3- Processos com maior frequência e maior lead time do Departamento de Engenharia Elétrica da UFRN. 

 

Processo Nº de processos Lead time médio 

Planejamento de contratação 

e aquisição 

17 29,5 dias 

Pagamento de bolsista 16 16 dias 

Fonte: elaborada pelo autor com base no SIPAC, 2022. 

 

 Posto isso, passa-se a descrevê-los e mapeá-los com o intuito de elaborar um diagnóstico 

atual:  modelagem “As Is”. 

 

4.2.1 PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO E AQUISIÇÃO 

 

A IN 1/2018 Seges/MPDG exige que o planejamento para as 

aquisições/contratações seja feito com antecedência pelas unidades requisitantes. Faz-

se necessário ratificar que as demandas devem ser apresentadas conforme os prazos pré-

estabelecidos pela instituição, sob pena de não serem procedidos os pedidos feitos fora 

das datas fixadas.  

Sendo assim, de forma elementar, este processo é um planejamento para que a 

instituição possa fazer um levantamento de tudo que vai precisar contratar ou adquirir 
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no âmbito de um determinado exercício financeiro. O processo se dá, preponderantemente, por 

meio eletrônico. 

Uma vez que as demandas de serviços e materiais são apresentadas pelos servidores já 

com os documentos que justifiquem a necessidade da contratação ou aquisição (Documento de 

formalização de demanda ou estudo técnico), o processo segue o seguinte fluxo: 

1º Passo:  O processo eletrônico é cadastrado pelo secretário do Departamento de 

Engenharia Elétrica ou chefia, com a especificação do tipo de processo: 

Figura 16 - Cadastro de processo de planejamento de contratação e aquisição. 

 

Fonte: SIGAA (2022) 

 

2º Passo: Informa-se o tipo do processo: “Planejamento de Contratação...” 

Figura 17 - Tela de escolha do tipo de processo. 

 

Fonte: SIGAA (2022 
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3º Passo: Deve-se adicionar Documentos de acordo com o tipo da demanda: 

Informar o Tipo do Documento “Formalização da Demanda” (Para Serviços) ou Estudos 

Técnicos (Para Bens/Materiais).  

 

Figura 18 - Tela adicionar documentos. 

 

Fonte: SIGAA (2022 

 

4º Passo: Cadastrar os dados do Doc. de Formalização da Demanda ou Estudo 

Técnico. 

Figura 19 - Tela cadastro de formalização de demanda ou estudo técnico. 

 

Fonte: SIGAA (2022 

 

5º Passo: Adicionar novo documento: Despacho assinado pela chefia do DEE. 
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Figura 20- Tela inclusão de despacho. 

 

Fonte: SIGAA (2022 

 

6º Passo: Informar o despacho de encaminhamento e confirmar o envio do processo. 

 

Figura 21 - Tela assinatura de despacho. 

 

Fonte: SIGAA (2022 

 

7º Passo: Adicionar os assinantes: selecione a equipe de planejamento da unidade 

requisitante para assinar o conjunto de documentos. 
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Figura 22 - Tela escolha de assinantes. 

 

Fonte: SIGAA (2022 

 

8º Passo: Informar os dados do interessado: A unidade requisitante, por exemplo. 

 

Figura 23- Tela inclusão de interessados. 

 

Fonte: SIGAA (2022 

 

 

9º Passo: Informar a unidade de destino do processo: 11.02.03–DMP. 
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Figura 24- tela encaminhamento do processo. 

 

Fonte: SIGAA (2022 

 

10º Passo: Confirmar a abertura do processo. 

. 

Figura 25- Tela confirmação de abertura do processo. 

 

Fonte: SIGAA (2022 

 

11º passo: Finalização. 
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Figura 26 - Tela de confirmação de formalização de processo. 

 

Fonte: SIGAA (2022) 

   

Um dos maiores problemas encontrados no fluxo do processo é a falta de uma equipe 

de planejamento permanente para a detecção das demandas de cada exercício, bem como a falta 

de um levantamento para se saber de fato as prioridades da unidade, além de uma falta de 

uniformidade dos estudos técnicos e dos documentos de formalização de demanda apresentados 

nos diferentes pedidos oriundos da unidade do Departamento de Engenharia Elétrica. 

Para uma melhor compreensão, assim como nos outros processos estudados, elaborou-

se a representação visual alicerçada na notação BPMN com o propósito de tornar mais tangível 

o entendimento do processo e evidenciar os problemas encontrados durante o fluxo de valor. 
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Figura 27 - Modelo atual de processo de planejamento de contratação e aquisição. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Hodiernamente, os professores apresentam suas demandas à chefia do departamento, no 

qual são avaliadas de forma centralizada pelo chefe a viabilidade e importância de obtenção das 

mesmas. Uma vez aprovadas, as demandas são inseridas no sistema pela secretaria do DEE, os 

solicitantes junto com o chefe preparam ou adequam o documento de formalização de demanda 
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ou estudo técnico, dependendo da natureza do que se pretende adquirir, se for serviço ou 

materiais respectivamente, adicionando no SIPAC com a assinatura dos envolvidos. 

 Em seguida, o processo é enviado ao DMP (Departamento de Material e Patrimônio) 

onde serão checadas e agrupadas todas as demandas da Universidade. 

 Com relação aos outros processos mapeados, percebe-se que esse é um encadeamento 

longo, levando um total de 29,5 dias, com um grau alto de centralização, assim como prazos 

extensos que poderiam ser diminuídos por delegação ou por meio de um planejamento mais 

eficaz.  

 

Figura 28 - Mapa de Fluxo de Valor do processo de planejamento de contratação e aquisição. 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

Sobre o processo de contratação e aquisição a maior problemática identificada pelo 

grupo focal foi a falta de um órgão colegiado dentro do departamento que planeje, preveja e 

analise as demandas, o que ocasiona uma grande concentração de decisão na figura de uma 

única pessoa (o chefe de departamento), bem como, uma vez que são os próprios solicitantes 

que preparam os documentos de estudo técnico ou documento de formalização de demanda, a 

falta de uma uniformidade dos documentos, visto que várias pessoas elaboram cada um ao seu 

modo, e de acordo com sua demanda, não possuindo um modelo padrão a ser seguido. 
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 Diante do apresentado, o grupo focal sugeriu a criação de uma comissão permanente 

que planeje, analise e crie a documentação necessária para o levantamento da demanda, 

composto por pelo menos um professor de cada câmara, além da formatação de modelos padrão 

de documentos de formalização de demanda e estudo técnico que possam ser utilizados para os 

diferentes tipos de pedidos sem que seja prejudicada a padronização da formalização das 

reinvindicações.  

 

4.2.2 PAGAMENTO DE BOLSISTAS 

 

 O pagamento de bolsistas é uma decisão programada, no contexto do Departamento de 

Engenharia Elétrica, sendo efetuada pela chefia da unidade por um simples acesso ao sistema e 

o cumprimento do seguinte passo a passo: 

 

Figura 29 - Etapas do processo de pagamentos de bolsistas inerentes ao Departamento de Engenharia Elétrica. 

 

Fonte: SGP –Secretaria de Gestão de Processos UFRN 



 
 

90 
 

 

 É de importante observação que o problema enfrentado na execução do processo é o 

desenvolvimento de um mecanismo que “lembre” da realização do procedimento dentro da data 

correta e evite transtornos maiores para a unidade e os bolsistas que receberão os auxílios. 

Também, vale ressaltar, que a perda dos prazos pode acarretar retrabalho e várias outras 

complicações oriundas da falta de efetivação da ação no prazo correto. 

 Apenas a primeira etapa do processo é feita no âmbito do Departamento, que são os 

procedimentos apresentados na fig. 26, sendo assim, a maior parte do processo é alheia a 

competência da unidade estudada.  

Destarte, o processo de pagamento de bolsistas ocorre em uma fase única, no que diz 

respeito ao Departamento de Engenharia Elétrica, tendo como maior problema a perda da data 

para realização dos procedimentos enumerados no tópico anterior, carecendo de uma solução 

para que se evite essa disfunção do processo.  

Figura 30 - Modelo atual do processo de pagamentos de bolsistas inerentes ao Departamento de Engenharia 

Elétrica. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Em geral, o procedimento é iniciado pelo professor orientador, responsável pela base de 

pesquisa ao qual os bolsistas estão vinculados, e encaminhado à chefia do departamento para 

autorização de pagamento. O problema visto pelo grupo focal é a possibilidade de perder a data 

para efetuar tal autorização, até o 5º dia do mês, caso contrário o pagamento será postergado 

para o mês seguinte, trazendo severos prejuízos ao bolsista, ao projeto e ao departamento. 

 Uma forma sugerida pelo grupo para resolução desse problema foi a criação de algum 

tipo de aviso por e-mail, ou algo do gênero, que impeça que o prazo transcorra sem a devida 

tomada de providências. 
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5 MODELAGEM FUTURA “TO BE”. 

 

 De acordo com TAPPIN & SHUKER (2010), esperar por algo, papéis, pessoas, 

resultados é desperdício. A espera significa tempo ocioso, o que faz com que o fluxo de trabalho 

pare, sobretudo nos tempos de modernidade líquida, no qual se espera uma interação mais 

dinâmica entre os indivíduos. Tal conduta não adiciona valor à unidade de serviço e o solicitante 

certamente não fica satisfeito com isso. 

 Em termos de percepção, o desperdício da espera é o mais agravante para os servidores 

e para os tomadores do serviço, o qual gera uma ideia de incompetência e morosidade ao serviço 

público, ocasionando, quase sempre, uma sensação de impotência nos prestadores e frustração 

nos tomadores. 

 Levando-se tudo isso em consideração, a métrica escolhida para ser atacada nos 

processos em estudo foi a diminuição do lead time do trabalho total, tempo, buscando-se 

soluções que diminuam o intervalo entre o input e o output dos processos. 

 Para se chegar a uma solução eficaz baseado na filosofia lean fora adotado o modelo de 

solução de problemas recomendado por TAPPIN & SHUKER (2010) que apregoa que existem 

muitos modelos disponíveis de soluções de problemas, no entanto, o que importa é a sequência 

de atividades a serem realizadas e essas atividades devem incluir: 

 

• Definição de problemas; 

• Analisar as causas possíveis; 

• Identificar soluções possíveis; 

• Desenvolver um plano de ação; 

• Avaliar e renovar o plano de ação; e 

• Padronizar ideias eficazes. 

 

Adentrando no primeiro processo estudado no âmbito da coordenação do curso de 

Engenharia Elétrica, Processo de Aproveitamento de disciplina e/ou incorporação de 

estudos, observa-se alguns problemas como a falta de uniformidade no fluxo de solicitações 

no decorrer do semestre pelos alunos, concentrando-se no início dos períodos letivos 

próximo às datas de matrícula. Assim como a devolução dos processos por instrução 

incorreta, muitas vezes por confusão gerada pelos vários subtipos de processo; a falta de 
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uma fila de resolução de processos; excesso de trabalho para um único avaliador e a falta 

de aviso no momento da chegada das demandas pelo SIGAA. 

Um dos fatores causadores do fluxo desigual durante o semestre de solicitação é a não 

existência de um período específico dentro do calendário acadêmico para que os alunos 

façam tal solicitação, o que torna a imprevisibilidade uma constante no processo. Logo, 

dificulta a criação de recursos de pulmão para períodos pré-estabelecidos.  

De acordo com Moreira (2013), planejar é uma atitude inerente a todo tipo de 

organização, independentemente de seu porte. Ainda, de acordo com o autor, há várias 

decisões que compõem o próprio planejamento como quanto se deve fabricar nos próximos 

dias; nos próximos 5 e 10 anos; necessidade de investimentos em tecnologia e mão de obra 

no futuro; necessidade de dimensionamento de matéria prima e mão de obra etc. 

Logo, verifica-se que o aumento da demanda por averiguação de aproveitamento de 

estudos é uma situação recorrente durante o início de todos os semestres, necessitando de 

um planejamento para dimensionar a força de trabalho e estabelecer um curto período para 

que a coordenação do curso de graduação se volte, quase que de forma exclusiva, para o 

atendimento desta reinvindicação. 

Dessa feita, a melhor solução encontrada seria o estabelecimento, unicamente, das duas 

semanas anteriores ao início das aulas para a solicitação dos alunos dos referidos tipos de 

processo. Tal imposição concentraria os esforços em um curto período, o que oportunizaria 

a coordenação do curso deslocar seus recursos físicos e de pessoal para o atendimento da 

demanda em questão, evitando que os pedidos cheguem de forma fracionado durante o 

transcorrer do semestre. 

No entanto, com a modificação da janela de abertura de processo para apenas duas 

semanas, o volume de trabalho aumentaria de forma intensa para apenas um avaliador, o 

que geraria a necessidade de utilização de recurso de pulmão. 

De acordo com (TAPPING; SHUKER, 2010), os recursos de pulmão ajudam a 

assegurar que as demandas serão atendidas sob qualquer adversidade. A necessidade de 

uma ferramenta tal como o recurso de pulmão surge no fluxo de valor administrativo, pois 

o volume de trabalho requerido pelos estudantes nem sempre é exato, como já constatado.  

O recurso de pulmão deve funcionar imediatamente quando necessário, em suma, o 

recurso de pulmão é aquele direcionado para o atendimento de demandas fora dos padrões 

(contingências externas).  

Sendo assim, seriam escolhidos 3 (três) professores membros do colegiado do curso de 

Engenharia Elétrica para, no prazo das duas semanas que antecedem o início das aulas, 
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analisarem junto com o coordenador de curso os pedidos, que seriam distribuídos de forma 

equitativa, de acordo com a área de afinidade de cada avaliador. 

Da mesma maneira, a falta de padronização entre os subtipos de processos, ou seja, a 

diferença de documentos solicitados para cada tipo de aproveitamento e a forma de 

avaliação, acarretam devoluções dos processos demorando ainda mais a entrega aos 

solicitantes. Logo, a aplicação do trabalho padronizado seria uma resolução para esta 

dificuldade.  

Sob a ótica de Narusawa e Shook (2009) a padronização é a determinação de 

procedimentos exatos para o trabalho de cada operador, baseado em três elementos: takt 

time, sequência e estoque padrão. 

Transpondo o entendimento para o caso em tela, o trabalho padronizado deve ser 

apresentado como um conjunto acordado de procedimentos de trabalho que estabelece o 

melhor método e sequência para a resolução dos processos de aproveitamento/ incorporação 

de estudos. 

Assim sendo, a unificação dos documentos requisitados e os procedimentos adotados 

para análise dos subtipos de processos de aproveitamento resolveria o retrabalho oriundo 

da devolução dos documentos.  

Para tanto, os documentos exigidos seriam: Histórico escolar da instituição de origem, 

documento de reconhecimento do curso realizado anteriormente e ementas das disciplinas 

que se quer aproveitar, atrelado a isso o requerimento com a indicação das disciplinas que 

se quer aproveitar e por quais. 

Para que os processos obedeçam a uma fila de atendimento, a coordenação deve adotar 

o método FIFO (First in First out), ou seja, primeiro a entrar, primeiro a sair. Tal método 

de controle de trabalho é utilizado para garantir que a tarefa mais antiga (primeira a entrar) 

seja a primeira a ser processada (primeiro a sair). Nos dizeres de (Jensen et al.2013), o 

método PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair) prioriza a ordem cronológica das entradas, 

respeitando a primeira demanda que entrou garantindo que as exigências mais antigas sejam 

resolvidas de forma prioritária. 

No que tange a falta de aviso da chegada de solicitação de abertura de processo, adotar-

se-á como sugestão o método kanban a ser elaborado em parceria com a SINFO 

(superintendência de informática). Conforme (Silva   &   Volante, 2020) o Kanban é eficaz 

como uma ferramenta de qualidade para gerenciamento de estoque, ao promover um 

controle em resposta à demanda, resultando em um alto desempenho   para   as   empresas. 

O kanban aplica a forma de controle visual (informação que pode ser entendida por todos).  
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Essa informação diz quando, quem, o que e quantos – essencialmente todos as 

informações necessárias para o movimento inicial do processo de 

aproveitamento/incorporação. 

Portanto, a SINFO programaria um aviso todas as vezes que houvesse a solicitação desse 

tipo de processo com as informações necessárias para prosseguimento: a data e hora da 

solicitação, o discente que solicitou, se é incorporação ou aproveitamento e quantas 

disciplinas devem ser analisadas. Procedimento similar já existe em outros processos como 

o de homologação de ponto eletrônico por exemplo. 

  

Quadro 4 - Processo de Aproveitamento de disciplinas/incorporação –Problemas-causa e solução. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 

 

 

 

Processo de Aproveitamento de disciplinas e/ou incorporação. 

Problemas Causa Solução 

Demanda imprevisível Falta de período específico para 

solicitação do processo  

Estabelecimento de período para 

solicitação 

Falta de Padronização entre os 

tipos de processo 

Vários subtipos de processos 

para no final ter o mesmo 

resultado. 

Padronização/Trabalho padronizado 

Tempo de resposta desigual 

entre os processos 

Não é obedecido uma fila de 

ordem de resolução de processos 

FIFO (First in First out) 

Volume de trabalho grande Existência de um único avaliador Recurso de pulmão 

Demora na autuação dos 

processos 

Falta de aviso de chegada de 

solicitação de aproveitamento ou 

incorporação 

Kanban 
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Figura 31 - Modelagem futura do processo de aproveitamento e incorporação de estudos “TO BE”. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Em relação ao processo de colação de grau eletrônica, encontra-se problemas que 

atrapalham a agilidade na entrega e finalização do processo. Dentre eles a falta de padronização 

na forma de solicitar o processo de colação de grau, que atualmente apresenta duas maneiras 

distintas: Solicitação via e-mail e solicitação presencial na coordenação do curso. Para resolver 

tal demanda deve-se aplicar uma forma padronizada de solicitação, exclusivamente via SIGAA, 

o que diminuiria as dúvidas, os retornos e a demora para autuação dos processos. 

 Ponderando Campos (2013), percebe-se que a padronização é um instrumento basilar 

do gerenciamento dos procedimentos administrativos. Sendo mais inteligível “o padrão é o 

instrumento que indica a meta (fim) e os procedimentos (meios) para execução dos trabalhos”. 

O autor aprofunda mais a temática ao afirmar que o padrão é o próprio planejamento do trabalho 

a ser executado pelo indivíduo ou organização, não existindo, portanto, gerenciamento sem 

padronização. 

Com igualdade, o problema de retrabalho que acontece na etapa de conferência de 

documentação pela secretaria da coordenação de curso de graduação e exatamente o mesmo 

trabalho realizado pela DIRED/DACA. Desse modo, poderia ser eliminado com a supressão do 

envio, nesse momento, à DIRED, uma vez que será enviado em momento posterior à unidade 

em questão. 

Dessarte, a demora na confecção e na assinatura da ata de colação de grau e termo de 

juramento é causada pela falta de uma comunicação mais ágil que o e-mail e pela falta de 

elaboração de documentos padrões que facilitem o procedimento, necessitando apenas a 

substituição de particularidades como a qualificação dos interessados. Para resolver tais 

disfunções deve-se adotar o aviso via aplicativo de mensagens solicitando a assinatura dos 

envolvidos e ser elaborado documentos padrões já formatados que facilitem o procedimento. 

 

Quadro 5 – Processo de colação de grau individual eletrônica –Problemas-causa e solução. 

Processo de colação de Grau Individual Eletrônica 

Problemas Causas Solução 

Falta de padronização na 

forma de solicitar o início do 

procedimento. 

Forma de solicitação presencial ou 

por e-mail da Coordenação. 

Solicitação exclusiva via SIGAA/ 

Padronização. 

Retrabalho Mesmo trabalho em duas etapas 

distintas 

Eliminação da conferência pelo 

DIRED/PROGRAD 

Demora na confecção de 

documentos e assinaturas 

Falta de uma comunicação mais ágil 

que o e-mail. /Falta de elaboração de 

documentos padrões que facilitem o 

procedimento. 

Aviso via aplicativo de mensagens 

solicitando a assinatura dos envolvidos. 

Elaboração de documentos padrões já 

formatados que facilitem o 

procedimento. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Figura 32 - Modelagem futura do processo de colação de grau individual eletrônica “TO BE”. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

Para a resolução das problemáticas envolvidas no processo de planejamento de 

contratação e aquisição é necessária uma postura cautelosa, pois as maiores dificuldades são 

oriundas do perfil centralizador da chefia. Tanto é que o problema que desencadeia os outros é 

a concentração das decisões na mão de uma única pessoa, não existindo um órgão colegiado 

permanente para avaliação constante de necessidades e demandas de serviços e materiais do 

Departamento. 
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 Segundo Bundt (2000, p.17), “o modelo colegiado foi desenhado como uma rejeição ao 

modelo burocrático. Tem como conceito o consenso entre seus participantes e a não 

subordinação ao processo hierarquizado da burocracia”, tida como mais adequada para uma 

comunidade de letrados, onde prevalece a autoridade profissional, baseada na competência ao 

invés da posição e na qual se quer o envolvimento de toda a comunidade acadêmica. “Não se 

pode afirmar que este modelo seja o mais indicado para direcionar à tomada de decisões nas 

universidades em nível geral, mas pode ser recomendado para a adoção em nível de decisões 

departamentais, com probabilidade de resultados satisfatórios” (BUNDT, 2000, p. 18). 

 Mais uma vez a falta de uniformidade dos documentos atrelados aos processos: Estudos 

técnicos e documentos de formalização de demanda, são causados pela falta de uma comissão 

permanente e especializada que possua o know-how, adquirido pela constância e repetição de 

confecção dos documentos. 

 Sendo assim, a criação de uma comissão de avaliação e aprovação de demandas formado 

por representantes de cada câmara do Departamento de Engenharia Elétrica seria a solução para 

o aperfeiçoamento do processo e a resolução dos problemas encontrados. 

 

Quadro 6- Processo de Planejamento de contratação e aquisição –Problemas-causa e solução. 

Processo de planejamento de contratação e aquisição 

Problemas causas solução 

Concentração de decisão na mão 

de uma única pessoa 

Falta de um órgão colegiado  Criação de uma comissão 

permanente para avaliação e 

elaboração de documentos 

Falta de uniformidade dos 

Estudos técnicos e Documentos 

de Formalização de demanda 

Falta de pessoal especializado  Criação de uma comissão 

permanente para avaliação e 

elaboração de documentos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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Figura 33- Modelagem futura do processo de planejamento de contratação e aquisição “TO BE”. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 Outrossim, no diagnóstico levantado no processo de pagamento de bolsistas foi 

detectado o problema da perda de prazo para o procedimento de autorização de pagamento. 

Excepcionalmente, neste processo foi identificado apenas um ponto crítico. Tal situação ocorre 

pelo fato de apenas uma fase do processo ser realizado na esfera do departamento de Engenharia 

Elétrica, objeto de estudo deste trabalho. 

 Observa-se que a resolução do problema passa pela ferramenta Kanban, definida por 

CORRÊA; GIANESI da seguinte forma: 

 

“Kanban é o termo japonês que pode significar cartão. Este cartão age como 

disparador da produção de centros produtivos em estágios anteriores do 
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processo produtivo, coordenando a produção de todos os itens de acordo com 

a demanda de produtos finais (CORRÊA; GIANESI, 1993 p.91). ” 

 

 

 Desta maneira, a resolução da falha no processo passa pela ferramenta Kanban, com a 

criação de aviso por e-mail disparado sempre no primeiro dia de cada mês até o dia 5 como 

forma de alerta para a realização da tarefa. Essa adequação pode ser feita de forma conjunta 

com a Superintendência de informática da UFRN, uma vez que outros procedimentos já 

utilizam deste recurso.  

 

Quadro 7- Processo de pagamento de bolsista –Problemas-causa e solução. 

Processo de pagamento de bolsista 

Problemas Causas soluções 

Perda de prazo  falta de alertas para a 

realização da atividade. 

Kanban /criação de aviso por 

e-mail pela SINFO. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

102 
 

Figura 34- Modelagem futura do processo de pagamento de bolsista “TO BE”. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

  A melhoria contínua é uma busca universal a ser perseguida no caminho da melhoria 

dos processos, devendo ser uma prática analítica detalhada constante com foco nos processos 

internos na busca incessante de quais atividades podem ser aprimoradas, buscando-se encontrar 

os gargalos, as ineficiências, os desperdícios e pontos que possam ser melhorados. 

 Até pouco tempo, essa melhoria constante era tida como uma vantagem competitiva no 

mercado, no entanto, na atualidade, é uma postura necessária para todas as organizações que 

pretendem ter vida longa, devendo fazer parte do dia a dia e, consequentemente, da cultura 

organizacional de toda instituição.  

Sob o prisma das mudanças sugeridas, percebe-se que os processos estudados, caso 

adotadas as mudanças achadas no estudo, tornar-se-ão mais eficientes, com diminuição do 
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tempo de espera, amenizará a carga de trabalho concentrado em servidores específicos, assim 

como economizará recursos e proporcionará um feedback positivo por parte dos tomadores de 

serviços das unidades em questão.  

Atitudes como estabelecimento de períodos, padronização de trabalho, adoção de 

ferramentas lean são condutas que oportunizam uma forma de gerir mais moderna, de qualidade 

superior e maior eficiente. 

Posto isto, pode-se resumir as melhorias sugeridas pelo estudo no quadro a seguir: 

 

Quadro 8 – Comparação entre “AS IS” e “TO BE” dos processos 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 

 

 

Processos Modelagem “AS IS” Modelagem “TO BE” 

Processo de 

Aproveitamento de 

disciplinas e/ou 

incorporação. 

- Demanda imprevisível e desigual 

durante o semestre. 

 
- Falta de Padronização entre os 

tipos de processo 

 
- Tempo de resposta desigual entre 

os processos 

 
- Volume de trabalho grande 

 
- Demora na autuação dos 

processos 

- Estabelecimento de período para 

solicitação do processo 
 

- Padronização /Trabalho padronizado 
 

- FIFO (First in First out) 
 

- Recurso de pulmão 

 
- Kanban 

Processo de colação de 

Grau Individual 

Eletrônica 

- Forma de solicitação presencial ou 

por e-mail da Coordenação. 

 
- Mesmo trabalho em duas etapas 

distintas 

 
- Falta de uma comunicação mais 

ágil que o e-mail. / Falta de 

elaboração de documentos padrões 

que facilitem o procedimento. 

- Unificação da forma de solicitar (via 

SIGAA) 

 

- Eliminação de etapa redundante tornando 

a cadeia mais enxuta. 

 

- Aviso via aplicativo de mensagens 

solicitando a assinatura dos envolvidos/ 

Elaboração de documentos padrões já 

formatados que facilitem o procedimento. 

Processo de 

planejamento de 

contratação e aquisição 

- Concentração de decisão na mão de 

uma única pessoa 
 

- Falta de uniformidade dos Estudos 

técnicos e Documentos de 

Formalização de demanda 

 

- Criação de uma comissão permanente para 

avaliação e elaboração de documentos 

Processo de pagamento 

de bolsista 
- Perda de prazo - Criação de aviso por e-mail pela SINFO. 
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6 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS 

 

 

Neste tópico, se proporá alguns passos a serem seguidos para a implantação do centro 

de serviços compartilhados que atenda as unidades administrativas da coordenação do curso de 

Engenharia Elétrica e o Departamento de Engenharia Elétrica. 

Como anteriormente explicitado, para criar um centro de serviços compartilhados não 

basta somente juntar tudo o que não é atividade-fim da instituição em um único espaço físico. 

Há uma série de ferramentas e protocolos necessários para garantir que as vantagens desejadas 

sejam obtidas.  

O CSC pode ser visto como uma estratégia colaborativa, na qual um subconjunto de 

funções de negócio é concentrado em uma nova unidade semiautônoma. O Centro de Serviço 

Compartilhado deve possuir uma estrutura voltada ao aumento da eficiência, à geração de valor, 

à redução de custos e à melhoria dos serviços para os clientes internos da corporação. 

(BERGERON, 2003). 

Sendo assim, optou-se por uma sugestão de implantação do modelo por etapas no qual 

passa-se a discorrer a seguir. 

 

a) Preparo para a mudança 

 

Nesta fase introdutória é preciso conhecer o contexto das unidades clientes, descobrir 

quais pessoas serão afetadas pelo projeto e definir qual a metodologia que será utilizada para 

gerenciar a iniciativa. Além disso, é necessário decidir entre uma abordagem mais abrupta 

(mudar tudo de uma vez só) ou branda (realizar as mudanças de forma gradativa).  

Em seguida, deve-se determinar quais serviços as unidades de negócio querem que 

sejam oferecidos pelo CSC, além de realizar ações para gerar engajamento e compromisso entre 

os colaboradores e, principalmente, as chefias.  

 

b) Mapeamento dos processos atuais (AS-IS) 

 

Uma vez realizada a etapa anterior, deve-se descobrir como as coisas são feitas 

atualmente. Efetuando-se um mapeamento de todos os processos e as demandas dos clientes.  

Após isso, entender-se-á as diferentes versões para, mais tarde, conseguir identificar as 

melhorias que podem ser realizadas, criando-se um processo único. 
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c) Montagem do catálogo de serviços 

 

 Após o mapeamento “AS IS” ter sido concluído, é crucial que se comece o processo de 

modelagem dos serviços. É hora de montar o catálogo de serviços, uma ferramenta que reúne 

todos os serviços que o CSC oferece e as principais informações sobre eles. 

O catálogo de serviços deverá conter a descrição dos serviços, quem pode solicitar, 

como solicitar, níveis de qualidade e disponibilidades acordados SLAs -Service Level 

Agreement - prazo para o reestabelecimento do serviço, custo do serviço, entre outras 

informações relevantes para o usuário. Funciona como um cardápio de restaurante, mostrando 

as opções disponíveis. 

 

d) Transformação de processos (TO-BE) 

 

O objetivo dessa etapa é estabelecer um processo único, que traga o melhor de cada uma 

das versões de processos que eram feitas anteriormente. A padronização facilita o treinamento 

dos colaboradores e possibilita a criação de especializações. É também neste momento que se 

buscará as boas práticas de gestão de processos e verificará a possibilidade de contratar 

ferramentas para automatizar algumas atividades. Depois, precisa-se selecionar os indicadores-

chave de performance (KPIs) para acompanhar o desempenho do CSC e prestar contas do 

projeto de implantação. 

É importante ressaltar que nesta etapa não se deve se prender muito em fechar o processo 

ideal em uma primeira tentativa. O CSC deve ser aperfeiçoado conforme for ganhando 

maturidade. Após a transformação, o processo precisa ser rígido o suficiente para possibilitar a 

padronização e flexível o suficiente para se adaptar às necessidades de cada contratante. 

 

e) Operação-piloto 

 

Mesmo seguindo todas as etapas anteriores, é possível reduzir ainda mais os riscos de 

realizar um projeto grande como é o da implantação de um centro de serviços compartilhados.  

Com a operação-piloto, deve-se ter uma ideia de como será a execução total do projeto, a reação 

das pessoas às mudanças e ainda haverá tempo para fazer os ajustes necessários ao melhor 

desempenho do projeto. 
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f) Implantação efetiva 

 

Uma vez se mostrado eficiente a operação-piloto, pode-se padronizar todo o ambiente, 

arrumar a equipe e fazer o processo se estabilizar, de acordo com as estratégias de implantação 

discutidas anteriormente na fase de preparação. Aqui o foco é expandir o que já foi construído 

em uma área para as demais. 

 

g) Monitoramento de desempenho 

 

Uma vez implantado o CSC, deve-se fazer o acompanhamento contínuo para verificar 

como está a performance dessa estrutura organizacional. Conforme a leitura dos indicadores, 

poderão ser ajustadas as atividades para que elas atendam adequadamente aos contratantes. 

  

Avocando-se ao caso concreto, tem-se a vantagem das unidades clientes do Centro de 

Serviços compartilhados serem conhecidas, uma vez terem sido objeto deste trabalho.  

 Dessa forma, as pessoas que serão afetadas com a criação da nova unidade são: Os 

discentes do curso de Engenharia Elétrica, os servidores vinculados às duas unidades e as 

divisões que mantém algum tipo de demanda com um dos setores do estudo.   

 Outrossim, os serviços oferecidos pela nova unidade compartilhada devem abranger 

àqueles inerentes a uma coordenação de curso de graduação e um departamento da UFRN 

(serviços de secretaria em geral e assistência ao coordenador do curso de graduação e a chefia 

do departamento, além dos vários já citados no contexto do trabalho, não sendo um rol taxativo, 

mas apenas exemplificativo). 

 Com o mapeamento realizado nos capítulos anteriores, deve-se elaborar uma concepção 

de processo único para que sejam atendidas as diferentes demandas dos clientes: chefia de 

departamento, coordenador de curso, discentes e pedidos internos e externos à instituição. 

 Dado que os processos já tenham sido mapeados, deve-se elaborar o catálogo de serviços 

com a incrementação do redesenho dos processos. 

 Visto isso, é importante ressaltar que a força de trabalho do CSC será composta por dois 

servidores técnico administrativos, aqueles que ocupavam originalmente as unidades que serão 

clientes (economista e assistente em administração), sob a chefia do profissional de nível 

superior, com o auxílio de dois bolsistas de apoio técnico, que atualmente auxiliam a realização 

das tarefas e atendimentos requisitados à coordenação e ao departamento. 
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Figura 35 – Hierarquia no CSC. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 

 É importante verificar que não existe hierarquia entre a central de serviços 

compartilhados, a coordenação e o departamento de engenharia elétrica, estes funcionando 

como clientes daquela. 

 No que diz respeito à infraestrutura, o centro de serviços compartilhados seria 

estabelecido na atual sala conjugada onde funciona o Departamento de Engenharia Elétrica, 

sala 50 no primeiro andar do Centro de Tecnologia da UFRN. Esse ambiente atualmente possui 

uma divisória separando a secretaria do DEE a duas salas menores, atualmente uma se encontra 

sem uso e outra de utilização eventual. 

 Segundo Tapping e Shuker (2010), uma área de trabalho lean é um espaço reservado, 

bem ocupado que inclui diversas operações que adicionam valor. Uma área de trabalho de fluxo 

de valor bem desenhada otimiza o fluxo de trabalho através dos vários processos no menor 

espaço. 

 Logo, as estações de trabalho devem ficar dispostas de uma forma que sigam o fluxo 

dos processos da primeira pessoa envolvida até a última em um espaço que minimize as 

distâncias, migrando do layout clássico para o celular, de acordo com o fluxo dos processos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Valdecir Costa, 20131. 

 
1 Disponível em < https://valdecircosta.wordpress.com/2013/08/31/lean-office-layout-orientacoes-praticas/>. 

Acesso em 28 de abril de 2022. 

Técnico de 
Nível superior

Bolsista Bolsista

Técnico de 
nível médio

Figura 36 – Mudança de layout estações de trabalho. 
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 Tendo em vista essa configuração, a pessoa que fará atendimento ao público (função 

que será exercida em forma de revezamento) ficará em uma extremidade e a última será o 

servidor responsável pelo último encaminhamento do processo. 

 A jornada de trabalho será exercida pelos dois servidores em turnos de 4 horas, podendo 

inclusive aumentar o horário de atendimento ao público externo para o período noturno com o 

revezamento dos dois bolsistas em turnos de 4 horas. Tal arranjo oportunizaria benefícios para 

os usuários, que teriam 3 turnos de atendimento e dos servidores que teriam sua carga de 

trabalho diminuída.  

 Em relação as melhorias no sistemas, as solicitações, não abrangidas pelo SIGAA, 

poderiam ser feitas por meio do google forms, modelo adotado atualmente pela secretaria 

unificada de pós graduação do Centro de Tecnologia da UFRN. 

 

 Figura 37– Modelo de formulário utilizado pela secretaria de pós-graduação unificada do CT. 

 

Fonte: Página da secretaria unificada do CT2. 

 

 Destarte, o quadro sintético abaixo demonstra as principais diretrizes, além das etapas 

enumeradas no início do capítulo para a implementação do centro de serviços compartilhados 

que atenderá o Departamento de Engenharia Elétrica e a Coordenação do curso de Engenharia 

Elétrica. 

 

 
2 Disponível em < http://forms.ufrn.br/posct/>. Acesso em 28 de abril de 2022. 
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Quadro 9 - Sugestões para implantação do Centro de Serviço compartilhado. 

Sugestões para implantação do Centro de Serviço compartilhado 

Sistemas Atendimento ao 

público 

Pessoal Estrutura física 

Uso do 

Google 

Forms 

Feito em forma de 

rodízio.  

Instituição de 

trabalhos por turnos. 
Modificação para um espaço físico único. 

Aumento de 

atendimento no turno 

noturno. 

Redefinição de 

estrutura 

Hierárquica. 

Reestruturação da disposição das estações 

de trabalho para acompanhar o fluxo das 

demandas. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2022) 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo teve como escopo a realização de uma proposição de um centro de serviços 

compartilhados para a área de engenharia elétrica da UFRN, congregando o Departamento e a 

coordenação do curso de graduação de Engenharia Elétrica. Tal delimitação foi concebida por 

meio da tentativa do pesquisador responder a seguinte problemática: Como um Centro de 

Serviços Compartilhados, apoiado nos princípios do lean office e na gestão de processos, 

pode melhorar o fluxo de atividades e tarefas (ou processos) no Departamento de Engenharia 

Elétrica e Coordenação do Curso de Graduação em Engenharia Elétrica? 

  Dentro do objetivo geral pôde-se incorporar os seguintes objetivos específicos:  

Descrever e representar a situação atual do processo (As Is) com base nos elementos da notação 

BPMN, alcançado mediante a coleta de informações por meio dos sistemas de gestão da UFRN, 

SIGAA e SIPAC, bem como em documentos físicos e digitais que se encontravam sob o 

encargo dos setores protagonistas do estudo, como ainda aqueles de acesso público que 

forneceram informações sobre a situação dos fluxos administrativos e eficiência dos processos, 

tudo realizado pela égide instrumental da análise documental e da observação participante. 

No que se refere ao objetivo específico de efetuar o mapeamento do fluxo de valor, 

foram formuladas as etapas do fluxo de valor, compilação dos dados e desenho do modelo atual 

“As Is” dos dois processos de cada unidade que ocorreram com maior frequência no ano de 

2021 em cada unidade e apresentaram maior lead time para os demandantes. 

Similarmente, para de se identificar possíveis gargalos na execução do processo fora 

utilizado a aplicação de grupo focal, reunindo-se informações detalhadas sobre os processos 

administrativos estudados, identificando os maiores problemas e sugestões mais pertinentes 

para a promoção da melhoria dessas dificuldades, assim como a observação participante. 

Para propor ações de melhoria e o redesenho do processo (To Be) alinhado a ferramentas 

lean foi realizada análise comparativa entre as informações obtidas do modelo vigente, na 

literatura e em trabalhos acadêmicos; análise fundamentada na ótica lean office. Além da 

utilização das informações obtidas por intermédio da Análise documental, observação 

participante e grupo focal. 

Já para propor diretrizes para implantação de um Centro de Serviços compartilhados 

entre as unidades estudadas foi entregue uma proposta de centro de serviços compartilhados a 

partir da Modelagem “TO BE” sob a intervenção de elementos de lean office. 

O estudo demonstrou a aplicabilidade do redesenho dos processos e da nova estrutura 

física, além da necessidade de um estudo mais aprofundado no que diz respeito à gestão de 
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pessoas e elaborações de índices para aferição de resultados, como citado no próprio trabalho, 

o que fica como sugestão para trabalhos futuros. 

Observa-se que as proposições levantadas no trabalho foram alcançadas, tendo em vista 

que as sugestões obtidas por meio do estudo levarão, se acatadas, uma economia de tempo nas 

respostas das unidades, diminuição de retrabalho, economia de espaço e uma maior eficiência 

no contexto geral. 

Sobre as limitações encontradas no trabalho, pode-se afirmar que existe resistência por 

meio de alguns atores na realização de uma mudança abrupta na configuração das unidades 

estudadas, no qual em sua visão acarretaria a perda de autoridade e autonomia das unidades 

originárias, bem como a necessidade de validação do projeto por várias instâncias da 

universidade, o que se traduz em tempo para implementação, o que pode tornar o modelo 

defasado como qualquer proposta que deve ser aprimorada de forma constante. Ainda, a falta 

de validação do projeto que não foi implantado nem validado o protótipo. 

Como agenda de pesquisas futuras, pode-se sugerir trabalhos que verifiquem os 

impactos comportamentais nos servidores e na área de gestão de pessoas como um todo nas 

unidades estudadas pós-implantação, a elaboração de um manual completo para a formatação 

de unidades similares no âmbito na UFRN e o estudo do aumento na produtividade nas unidades 

por meio de índices específicos. 

 Por fim, avalia-se que este estudo contribuirá sobre a temática de lean office, 

mapeamento de processos e centro de serviços compartilhados. Da mesma forma, esta proposta 

de intervenção poderá servir como referência para outros estudos sobre unidades da mesma 

instituição ou de instituições similares, resguardando as devidas adequações. 
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APÊNDICE 

 

QUESTÕES PARA DIRECIONAMENTO DO GRUPO FOCAL 

 

1) Na sua percepção quais os principais problemas nos processos de aproveitamento de 

estudos, colação de grau individual eletrônica, pagamento de bolsistas e processo de 

planejamento de contratação e demanda? 

 

2) Quais etapas abrangem esses processos? 

 

3) Qual o tempo total por dia de trabalho efetivo nesses processos? 

 

4) Qual o número de pessoas trabalhando em cada processo? 

 

5)  Qual a quantidade de trabalho feita por você em média em dias para cada tipo de 

processo citado? 

 

6) Qual a frequência em que o trabalho é entregue ao próximo processo? 

 

7) Qual o tempo de ciclo de cada processo? (Tempo que leva do início de um processo 

até o seu término) 

 

8) Na sua opinião, quais os principais gargalos encontrados em cada processo? 

 

9) Como podem ser melhorados esses gargalos? 

 


