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RESUMO 

 

O presente estudo analisa, a partir do mapeamento, o processo de aquisições de materiais do 

Instituto Federal da Paraíba – Campus de Princesa Isabel, a fim de apresentar uma proposta de 

intervenção que possibilite melhorias ao processo. O mapeamento de processo consiste em 

identificar como os processos são realizados, representando graficamente as atividades e a 

responsabilidade na execução dos mesmos. Ele possibilita também que as organizações 

conheçam, desenvolvam e aperfeiçoem suas rotinas de trabalho, com alcance dos resultados 

pretendidos, com otimização do tempo, minimização de falhas, identificação e eliminação de 

gargalos. Essa ferramenta proporciona ainda, a visão geral do processo, tornando públicas 

todas as atividades desenvolvidas na organização. Para representar graficamente o processo 

mapeado foi utilizada a notação Business Process Management Notation (BPMN), que 

consiste numa notação amplamente aceita para modelagem de processos, sendo inclusive 

padrão utilizado pelo Governo Federal no Guia de Gestão de Processos do Gespública. A 

presente pesquisa possuiu natureza descritiva e aplicada, mediante a utilização da abordagem 

qualitativa, caracterizando-se ainda como um estudo de caso. Para coleta de dados foram 

realizadas entrevistas individuais com roteiro semi-estruturado, além de grupo focal, com 

servidores lotados em cinco coordenações administrativas. A partir da análise da situação 

atual do processo (As Is), identificou-se os principais problemas, sugerindo ações de melhoria 

e o redesenho do processo (To Be).  

 

Palavras-Chave: Mapeamento de Processos. Aquisição de Materiais. Business Process 

Management Notation (BPMN).  Gestão Pública.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present study analyzes, from mapping, the process of material acquisition performed by 

the Federal Institute of Paraíba - Campus Princesa Isabel, in order to present an intervention 

proposal that allows improvements to the process. Process mapping consists of 

identifying how the processes are performed, graphically representing the activities and the 

responsibility in the performance of the processes. It also enables organizations to understand, 

develop and improve their work routines, achieving the desired results, with optimization of 

time, minimization of failures, identification and elimination of bottlenecks. This tool also 

provides an overview of the process, making public all the activities developed in the 

organization. To graphically represent the mapped process, it was used the Business Process 

Management Notation (BPMN), which is a widely accepted notation for process modeling, 

and is even used by the Federal Government in the Gespública Process Management Guide. 

The present research has a descriptive and applied nature, using the qualitative approach, 

characterizing itself as a case study. For data collection, individual interviews were conducted 

with a semi-structured script, as well as a focus group, with servants from five administrative 

coordinations. From the analysis of the current situation of the process (As Is), the 

main problems were identified, suggesting improvement actions and the redesign of the 

process (To  Be). 

 

 

Keywords: Process Mapping. Materials Acquisition. Business Process Management Notation 

(BPMN). Public Management.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Considerando a escassez de recursos e o aumento das demandas da sociedade por 

serviços a serem ofertados pelo Estado, espera-se que a administração pública busque 

mecanismos para aumentar a eficiência dos gastos e a qualidade dos serviços públicos.  Deste 

modo, são exigidas novas práticas de gestão que sejam capazes de conciliar qualidade e 

eficiência na utilização dos recursos governamentais. Souza (2016, p.18) destaca que “os 

cidadãos estão cada vez mais conscientes da necessidade de reivindicar a qualidade no serviço 

público, o que faz com que a administração pública se preocupe em como atingir a sua missão 

e melhorar seus procedimentos”. 

Para Brodbeck, Hoppen e Bobsin (2016) as organizações públicas estão sendo cada 

vez mais exigidas a melhorar estratégias e processos de gestão. Conforme Fiel Filho (2010) o 

maior desafio do gestor público é de ordem gerencial, pois quanto mais escassos forem os 

recursos e maiores as demandas sociais, maior capacidade de gestão será exigida. Desta 

maneira, Carvalho (2015) afirma que decorrente de pressões para melhoria de desempenho, 

práticas de gestão do setor privado têm servido de modelo para mudanças no setor público. 

Dentre essas práticas, ganha destaque a Gestão por Processos (ou Business Process 

Management – BPM). A Gestão por Processos tem dentre seus objetivos padronizar os 

processos organizacionais com intuito de aumentar a produtividade e eficiência (BRASIL, 

2013).  

Para Carvalho (2015) a gestão por processos objetiva maximizar os resultados e o 

desempenho dos processos na organização. A gestão por processos pressupõe uma visão 

horizontal dos processos, onde todas as etapas e fluxos são visualizadas independentes das 

estruturas hierárquicas pela qual a organização está estrutura.  

Schlosser (2014) evidencia que o mapeamento é a etapa  inicial para a implementação 

da gestão por processos em uma organização. O mapeamento de processos é uma ferramenta 

utilizada na gestão por processos, que consiste em identificar como os processos são 

realizados, representando graficamente as atividades e a responsabilidade na execução do 

processo.   

O mapeamento de processos possibilita que as organizações conheçam, desenvolvam e 

aperfeiçoem suas rotinas de trabalho, possibilitando o alcance dos resultados pretendidos, com 

otimização do tempo, minimização de falhas, identificação e eliminação de gargalos, além de 

proporcionar uma visão geral de tais processos, tornando públicas todas as atividades 

desenvolvidas na organização (RIZZETTI  et al, 2016).  
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Na percepção de Gonçalves (2000) entender como funcionam os processos e quais são 

os tipos existentes é importante para determinar como eles devem ser geridos, com objetivo 

de obter o máximo de resultados para a organização. Segundo Palmeira (2016, p. 26), “o 

reconhecimento dos processos permite que seja feita uma melhor gestão dos mesmos e 

permite também um melhor entendimento acerca do funcionamento de uma organização”.  

Conforme Fiel Filho (2010) as organizações públicas necessitam administrar seus processos, 

para que estes sejam capazes de gerar produtos ou serviços que atendam às necessidades e as 

expectativas dos cidadãos.  

Para Rizzetti et al (2016), o mapeamento de processos vem despertando o interesse 

dos gestores públicos. No âmbito do setor público brasileiro, a gestão e o mapeamento de 

processos ganhou destaque a partir das iniciativas do Programa Nacional de Gestão Pública e 

Desburocratização (GESPÚBLICA) criado no ano de 2005 com o objetivo de melhorar a 

gestão nas organizações públicas. Este programa  produziu instrumentos amparados na gestão 

por processos: o Guia de Gestão de Processos de Governo e o Guia “d” simplificação.  

As organizações públicas, assim como as privadas, necessitam de processos de suporte 

para apoiar suas atividades fins. Um exemplo de processo de suporte em organizações 

públicas é o processo de compras. No Brasil, o processo de compras públicas já é marcado 

pelo excesso de regras e rigidez imposta pela própria legislação, além disso, os gestores 

tendem a burocratizar ainda mais o processo (FERREIRA, 2015). A falta procedimentos, 

fluxos processuais e definições de responsabilidades, tendem a tornar o processo de compras 

ainda mais moroso.  

Para Branco, Brodbeck e Torres (2013), os processos de compras públicas geralmente 

são lentos e burocráticos. Logo, a implantação da gestão por processos, possibilita a 

documentação do processo e uma melhor compreensão dos fluxos de trabalhos, com 

definições de responsabilidades, resultando em maior controle das ações e aumento da 

qualidade do processo. Desde o momento em que as compras são solicitadas até o 

recebimento de materiais e serviços, os processos de aquisições perpassam diversas etapas 

que se conhecidas e padronizadas poderão contribuir para a melhor gestão, transparência e 

alocação de recursos públicos. Além disso, ter processos mapeados auxilia na análise de 

melhoria, uma vez que é mais fácil identificar entraves e gargalos.  

No âmbito do IFPB – Campus de Princesa Isabel, lócus desta intervenção o processo 

de aquisições de materiais não está com seus fluxos de trabalho mapeados e não existem 

procedimentos institucionais regulamentando a execução do processo, o que dificultam a 

padronização de procedimentos e a compreensão do fluxo de forma sistêmica por todos os 
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participantes do processo. Neste contexto, este estudo propõe-se, a partir do mapeamento de 

processo, apresentar uma proposta de intervenção que possibilite melhoria na execução do 

processo de aquisição de materiais.  

 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Tento em vista a realização da presente proposta de intervenção foram estabelecidos 

os objetivos que se seguem. 

 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Analisar, por meio do mapeamento, os processos de aquisições de materiais do 

Instituto Federal da Paraíba - Campus de Princesa Isabel, apresentando uma proposta de 

intervenção que possibilite melhoria na execução do processo.  

 

 

1.1.1.1 Objetivos Específicos 

 

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

notação BPMN; 

- Identificar possíveis gargalos na execução do processo; 

- Propor ações de melhoria e o redesenho do processo (To Be). 

 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Esta intervenção foi realizada no âmbito de um mestrado profissional, onde a produção 

do conhecimento voltada para a pesquisa aplicada torna-se extremamente relevante, 

objetivando, sobretudo, a proposição de soluções para o aperfeiçoamento de problemas que 

circundam uma realidade organizacional.  A escolha do Instituto Federal da Paraíba, Campus 

de Princesa Isabel, foi motivada pelo fato da autora deste trabalho exercer suas atividades 

profissionais nesse campus e perceber a necessidade de mapeamento de seus processos. O 

interesse pelo processo de aquisição de materiais decorreu da experiência profissional da 

pesquisadora quando, no ano de 2016, exerceu o cargo de Diretora de Administração, 
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Planejamento e Finanças do campus, momento em que esteve diretamente envolvida com o 

processo, o que possibilitou verificar dificuldades na execução do processo, tais como 

desconhecimento do processo de forma sistêmica pelos servidores e interação entre as áreas 

envolvidas com o processo, o que acabava gerando, por exemplo, aquisições de materiais já 

constantes em estoque. 

No momento não foi efetivado mapeamento dos processos na Instituição e a escolha 

do processo de aquisição de materiais deve-se ao fato deste processo, apesar de ser de apoio, 

contribuir para um bom desempenho e boa execução das atividades fins e melhor alocação de 

recursos públicos.  No âmbito das compras públicas, Guizzardi (2014), afirma que são mais 

escassos estudos que visam entender e propor melhoria na gestão de processos.  

Para Fraga (2015), nas instituições em que se observa alta rotatividade de pessoal, o 

mapeamento de processos e a normatização de procedimentos pode representar um meio de 

retenção de conhecimento. Corroborando com este entendimento, Souza (2016) afirma que a 

instituição precisa documentar e gerenciar o conhecimento que está com o servidor, de modo 

que a instituição não perca informações valiosas ao longo do tempo, podendo utilizar a gestão 

por processos para esse fim. 

 No âmbito da Gestão Pública, o mapeamento ou modelagem de processos representa 

uma importante ferramenta de gestão necessária para expor quais serviços são 

disponibilizados e sua dinâmica dentro da organização. Ademais, a existência de 

procedimentos e fluxos de trabalho mapeados e divulgados pode favorecer o controle social,  

inclusive, colaborando para a diminuição de subjetividade do agente público, já que o 

mapeamento fortalece o conceito de transparência, podendo, por exemplo, evitar exigências 

abusivas ou permissões indevidas (FRAGA, 2015).  

Apesar da gestão e mapeamento de processos ter sido desenvolvida inicialmente para 

o setor privado, estudos enfatizam a relevância do tema para o setor público, como verificado 

nas pesquisas de Salgado et al (2013), Souza (2016), Chaves (2016), Moreira (2015), 

Shigunov (2016) e Palmeira (2016).  

De acordo com Souza (2016), em estudo realizado no Instituto Federal de Brasília 

(IFB)-Campus Samambaia, com caráter exploratório, descritivo e aplicado, concluiu que a 

gestão de processos torna-se necessária para o alcance dos resultados organizacionais no setor 

público. Nesse estudo é proposto um modelo piloto de gerenciamento de processos para o 

campus Samambaia. Já o trabalho desenvolvido por Salgado et al (2013) na Universidade 

Federal da Paraíba, buscou a partir do mapeamento dos processos críticos identificar 

melhorias para a gestão de uma coordenação de curso, resultando em uma proposta para 
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melhoria e aperfeiçoamento dos processos organizacionais. Concluindo, ainda, que a gestão 

de processos pode ser aplicada tanto nas organizações públicas quanto nas privadas, trazendo 

grandes ganhos e melhorias aos seus processos.  

Em um estudo realizado por Chaves (2016) na Universidade Federal de Goiás (UFG), 

num Programa de Pós-Graduação em Administração Pública da UFG, objetivou elaborar uma 

proposta de otimização dos processos da secretaria do Programa de Pós-Graduação em Física, 

tendo como base teórica os preceitos da gestão por processos e do Programa Nacional de 

Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA). Para tanto, os processos interfuncionais 

foram mapeados, analisados e redesenhados, utilizando a notação BPMN. Como resultado da 

pesquisa, foi realizada uma proposta de intervenção para a unidade estudada no intuito de 

aperfeiçoar os processos administrativos. Nos resultados da pesquisa, Chaves (2016, p.91) 

afirmou que nas organizações públicas:  

 
A Gestão por Processos e o Gespública podem conjuntamente contribuir 

para a gestão administrativa na economia de recursos, diminuição do 

retrabalho, planejamento estratégico e gestão por resultados, com melhoria 

qualitativa dos serviços, da comunicação, do relacionamento com a 

sociedade e da transparência.  

 

No âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Gestão Pública da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Moreira (2015) realizou um estudo de caso para 

analisar o processo de implantação da gestão e mapeamento de processos ocorrido na 

Diretoria de Administração de Pessoal (DAP) da UFRN. Nesse estudo foi verificado a 

relevância da implementação para a instituição em termos de “agilidade nos processos, 

padronização de procedimentos, melhoria na comunicação e capacitação contínua” 

(MOREIRA, 2015, p. 81).  

Na pesquisa desenvolvida por Shigunov (2016), na dissertação de mestrado 

apresentada ao programa de Pós-Graduação em Administração Universitária da Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), propôs compreender como a metodologia BPM poderia 

auxiliar nas atividades desenvolvidas pela Comissão Permanente de Vestibular (COPERVE) 

da UFSC, para tanto foi realizado o mapeamento do macroprocesso de concursos públicos 

realizados pela COPERVE. Como resultado da pesquisa foram propostas recomendações de 

melhorias para o macroprocesso de concursos públicos realizados pela COPERVE, bem como 

evidenciada a contribuição da implementação da gestão por processos para melhoria dos 

serviços públicos ofertados.  

Por fim, a dissertação apresentada por Palmeira (2016) ao programa de Mestrado 
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Profissional em Gestão Pública da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) teve como 

objetivo proceder o mapeamento do processo de pagamento dos auxílios estudantis referentes 

ao Programa de Assistência Estudantil da Universidade Federal do Espírito Santo, bem como 

propor um manual de procedimentos. Para tanto se utilizou dos preceitos do BPM  e anotação 

BPMN. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo apresenta-se a revisão da literatura que fundamentou esta proposta de 

intervenção. Para tanto, dividiu-se em duas seções, de modo que a primeira trata da gestão por 

processos, trazendo conceitos de processos, classificações, mapeamento e notações para 

modelar processos. Já a segunda seção trata do mapeamento de processos no setor público, 

especificamente no âmbito do Gespública. 

 

 

2.1 GESTÃO POR PROCESSOS 

 

 As organizações, sejam elas públicas ou privadas, cumprem seus objetivos 

institucionais a partir da interação de diversos processos, neste sentido, Villela (2000) ressalta 

a importância de conhecer, compreender e aperfeiçoar os processos existentes nas 

organizações, podendo utilizar a gestão por processos para este fim. 

 

 

2.1.1 Conceito e Classificação dos Processos 

 

No contexto organizacional, encontramos na literatura diversas definições de processo, 

conforme pode ser observado no Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Conceitos de Processo 

AUTOR CONCEITO 

Hammer e Champy 

(1994) 

Conjunto de atividades desenvolvidas numa sequência lógica com o 

objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um 

grupo específico de cliente. 

Davenport (1994) 

Uma estruturação específica das atividades de trabalho, no tempo e no 

espaço, com começo e  fim (inputs e outputs) claramente identificados, 

destinados a resultar num produto especificado para determinado 

cliente ou mercado. 

Gonçalves (2000) 

Qualquer atividade, ou um conjunto de atividades, que a partir de um 

input (entrada), adiciona valor a ele e fornece um output (saída), a um 

cliente específico.  

Villela (2000) 

Um processo dispõe de inputs, outputs, tempo, espaço, ordenação, 

objetivos e valores que, interligados logicamente, irão resultar em uma 

estrutura para fornecer produtos ou serviços ao cliente. Sua 

compreensão é importante para o sucesso de qualquer negócio. 

Barbará (2006) 
Um conjunto de ações ordenadas e integradas, com o fim produtivo 

específico, ao qual no final poderá ser gerado um produto e/ou serviços 
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e/ou informações.  

Brasil (2011) 

Conjunto integrado e sincrônico de insumos, infraestruturas, regras e 

transformações, que adiciona valor às pessoas que fazem uso dos 

produtos e/ou serviços gerados. 

Oliveira (2013)  

Conjunto estruturado de atividades sequenciais que tem como 

finalidade atender as necessidades e expectativas dos clientes, sejam 

eles internos ou externos à organização.  

ABPMP (2013) 
É uma agregação de atividades e comportamentos executados por 

humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados. 

Palmeira (2016) 

É o conjunto de atividades em que constam entradas e saídas, que são 

realizadas por pessoas e sistemas, que têm o objetivo de responder às 

carências de um cliente interno ou externo, sendo, desta forma, o 

agrupamento de operações que guiarão determinado fim.  

Fonte: Elaborado a partir de Hammer e Champy (1994); Davenport (1994); Gonçalves (2000); Villela  

            (2000); Barbará (2006); Oliveira (2013), ABPMP (2013) e Palmeira (2016). 

 

Apesar dos diferentes conceitos sobre processo, as variações não são muito 

significativas, enfatizam fluxos de entradas, transformações e saídas. No geral, os conceitos 

abordam o processo como um conjunto de atividades inter-relacionadas que a partir de 

entradas, adicionam valor e geram saídas. Para Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) os 

processos existem para transformar uma entrada qualquer em uma ou mais saídas com maior 

valor econômico ou social.  

Além das definições já apresentadas, a Association of Business Process Management 

Professionals - ABPM (2013) traz a definição de processo de negócio como um trabalho que 

entrega valor para os clientes, ou apoia/gerencia outros processos.  Esta definição torna-se 

relevante para a compreensão de processos nas organizações prestadoras de serviços, pois, 

conforme evidenciado por Gonçalves (2000), a sequência de atividades nem sempre é visível, 

nem pelo cliente, nem por quem realiza as atividades.   

No tocante à classificação dos processos, Araújo; Garcia e Martines (2017), destacam 

que é importante identificar quais processos justificam a existência da organização e quais 

processos os suportam. Nesta perspectiva, os processos podem ser classificados em algumas 

categorias, conforme demonstra o Quadro 2.  
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Quadro 2 - Classificação dos Processos 

AUTOR CLASSIFICAÇÃO DOS PROCESSOS 

Gonçalves (2000) 

Processos de Negócio: são relacionados com a essência da organização, ou 

seja, sua atividade fim. Caracterizam a atuação da organização e resultam em 

produtos ou serviços para os clientes externos, sendo suportados por outros 

processos.  

Processos Organizacionais ou de Interação: são responsáveis por viabilizarem 

o funcionamento da organização, produzem resultados imperceptíveis para os 

clientes externos, porém são essenciais ao suporte dos processos de negócios; 

 Processos Gerenciais: estão envolvidos com o gerenciamento da organização, 

são focados nos gerentes e nas suas ações, incluem, por exemplo, ações de 

medição e de aferição de desempenho da organização.  

Brasil (2006) 

Processos Finalísticos: ligados à essência do funcionamento da organização. 

São aqueles que caracterizam a atuação da organização e recebem apoio de 

outros processos internos, gerando produtos/serviços para o cliente interno ou 

usuário. Os processos organizacionais enquadrados nesta categoria estão 

diretamente relacionados ao objetivo maior das organizações. 

Processos de Apoio: são essenciais para a gestão efetiva da organização, 

garantindo o suporte adequado aos processos finalísticos. Estão diretamente 

relacionados à gestão dos recursos necessários ao desenvolvimento de todos os 

processos da instituição. Englobam também os processos gerenciais.  

 

Biazzi (2007) 

Processos Operacionais: são os processos relacionados com a atividade-fim da 

organização, responsáveis por produzirem bens e serviços para os clientes; 

Processos de Decisão: são processos que resultam em decisões que se referem 

aos processos operacionais;  

Processos Administrativos: são responsáveis por dar suporte aos processos 

operacionais e aos de decisão. 

 

 

 

ABPM (2013) 

 

Processos Primários (finalísticos ou essenciais): representam os processos 

pelos quais a organização cumpre sua missão. Agrega valor diretamente para 

os clientes.  

Processo de Suporte: São os processos que entregam valor para outros 

processos, ou seja, dão suporte aos processos primários e a outros processos 

organizacionais.  

Processo de Gerenciamento: tem como objetivo medir, monitorar, controlar 

atividades e administrar o presente e o futuro. 

Fonte: Elaborada a partir de Gonçalves (2000), Brasil (2006), Biazzi (2007) e ABPM (2013). 

  

As divergências das classificações residem basicamente em termos de nomenclatura. 

Alguns autores como Campos (2014), Paim et. al (2009) e Araújo; Garcia e Martines (2017) 

trazem a mesma classificação adotada pela ABPM (2013). Neste estudo utilizou-se a classificação 

adotada pela ABPM. 

 

2.1.2 Hierarquia dos Processos 

 

Além da classificação em categorias, os processos podem ser organizados em níveis 

hierárquicos. Para Barbará (2006) o entendimento sobre como os processos podem ser 

logicamente organizados e estruturados contribui para sua melhor compreensão, facilitando, 
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consequentemente, a gestão da organização com foco em processos.  

A abordagem por processos adota o conceito de hierarquia e detalhamento em níveis 

sucessivos, podendo ser subdivididos em subprocessos e agrupados em macroprocessos 

(GONÇALVES, 2000). A partir da visão hierárquica dos processos é que se define o nível de 

detalhamento em que os processos serão trabalhados dentro da organização. 

Em termos de hierarquia, os processos podem ser organizados em níveis como 

evidenciado na Figura 1.  

 
Figura 1 - Hierarquia dos Processos 

 

Fonte: Retirado de Moreira (2015, p. 49). 

 

 O Quadro 3 apresenta, de forma descritiva, os níveis hierárquicos pelos quais os 

processos podem ser organizados. 

 
Quadro 3 - Níveis Hierárquicos dos Processos 

Nível Hierárquico Descrição 

Macroprocesso 

É um processo que abrange mais de uma função da organização, 

cuja operação impacta fortemente no modo como a organização 

funciona, sendo o maior nível na estrutura de processos.  

Processo  

Conjunto de atividades, que utilizam os recursos da organização, 

para gerar resultados, no intuito de cumprir objetivos institucionais 

específicos. 

Subprocessos 

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. 

Atividade 

São operações ou conjunto de operações que ocorrem dentro de um 

processo para produzir um resultado particular. Corresponde a ação 

do que fazer.  

Tarefa É a parte mais específica do trabalho e corresponde à ação de como 
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fazer.  

Fonte: Elaborado a partir de Villela (2000) e Moreira (2015) e Pavani Junior e Scuglia (2011).  

 

 

2.1.3 Fundamentos da Gestão Por Processos  

 

Muitas organizações possuem estruturas hierárquicas e funcionais muitos rígidas que 

dividem as organizações em departamentos ou setores, cada um cuidando de suas tarefas 

específicas, o que acaba prejudicando a coordenação dos processos, que muitas vezes 

atravessam diversos setores. A gestão por processos evidencia a sequência de atividades que 

são realizadas, cruzando setores e níveis hierárquicos, até a saída dos produtos ou serviços 

para atender o cliente final (BIAZZI , MUSCAT e BIAZZI, 2011). 

 No entendimento de Moreira (2015, p. 15): 

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

de uma organização com base na sequência de suas atividades, ao contrário 

da abordagem funcional tradicional, em que as organizações estão separadas 

por áreas de atuação, altamente burocratizadas e sem visão sistêmica do 

trabalho que realizam. A abordagem por processos permite uma melhor 

especificação do trabalho realizado, o desenvolvimento de sistemas, a gestão 

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

realizado, de modo a identificar oportunidades de aperfeiçoamento.  

 

A gestão por processos fornece uma quebra de paradigma do modelo funcional dos 

processos nas organizações, no intuito de verificar o funcionamento do processo ponta-a-

ponta, ou seja, do início ao fim, independente das estruturas hierárquicas e funcionais pelas 

quais a organização está estruturada. Neste sentido, Gonçalves (2000) afirma que umas das 

características importantes dos processos é a sua interfuncionalidade, apesar de existirem 

processos que são executados inteiramente dentro de uma única unidade funcional, os 

principais processos atravessam as fronteiras das unidades funcionais.  

A gestão por processos surge como uma abordagem gerencial, cujo objetivo consiste 

em melhorar os resultados organizacionais por meio da melhoria e do aperfeiçoamento dos 

processos de trabalho. 

Para Zaiden (2013, p. 31), “adotar a gestão por processos pressupõe planejar e 

executar melhor as atividades pela definição adequada de responsabilidades, uso dos recursos 

de modo mais eficiente, prevenção e solução de problemas, eliminação de atividades 

redundantes.”. Nesta perspectiva, Pradela, Furtado e Kipper (2012) afirmam que a gestão por 

processos auxilia a identificar, conhecer e melhorar as atividades de trabalho.  
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A gestão por processos é um instrumento para criação de valor dentro das 

organizações, conforme evidenciado por Carvalho (2015, p. 88), 

 
Por meio da gestão por processos, as instituições funcionam e criam valor a 

partir do gerenciamento dos próprios processos. Para tanto, é necessário que 

esses sejam transparentes para todos os envolvidos e que os participantes 

entendam a importância de integração entre as unidades, tendo em vista que 

o conhecimento do processo como um todo e a compreensão de como as 

atividades são executadas contribuem para o alcance dos objetivos 

organizacionais. Para a implementação dessa gestão, não há uma 

metodologia padrão, cada organização cria ou utiliza a que mais se adequa 

aos propósitos estratégicos.  

 

Para Sordi (2012) as bases teóricas utilizadas para formulação e fundamentação da 

gestão por processos é a Teoria Geral dos Sistemas (TGS). Essa teoria foi desenvolvida na 

década de 1920 pelo biólogo Ludwing Von Bertalnff, que estudou a autorregulação dos 

sistemas orgânicos a partir de uma visão holística, considerando a relação e interação entre as 

partes. Aplicando a teoria ao contexto organizacional, especialmente ao estudo dos processos, 

as organizações são compostas por diversos processos que interagem entre si e com o 

ambiente externo. 

A evolução da gestão por processos pode ser compreendida a partir de três ondas. A 

primeira onda foi a da Teoria da Qualidade Total (TQM), cujo início ocorreu na década de 

1950 com as contribuições dos pesquisadores Deming e Juran. A gestão da qualidade total 

trouxe a ideia da melhoria incremental e contínua para os processos utilizando para isso 

algumas ferramentas qualitativas e quantitativas. A segunda onda ocorreu na década de 1990 

com a reengenharia, cujos precursores foram os americanos Hammer e Champy. A ideia da 

reengenharia seria uma mudança radical dos processos, um começar do zero, pois só a ruptura 

poderia trazer ganhos consideráveis na orientação para processos.  Já a terceira e atual onda é 

a Business Process Management (BPM) ou gestão por processos de negócios. Esta terceira 

onda veio suprir as deficiências das demais, desde o excesso de formalismo até falta de 

linguagem padronizada para mapear processos. A BPM volta-se para atender as demandas dos 

clientes dos processos, sejam eles internos ou externos à organização (MOREIRA, 2015; 

PRADELA, FURTADO E KIPPER, 2012).  

Segundo a ABPMP Brasil (2013), a BPM é uma disciplina gerencial que integra as 

estratégias e objetivos de uma organização às expectativas e necessidades dos clientes, com 

foco em processos ponta a ponta, englobando estratégias, objetivos, cultura, estruturas 

organizacionais, papéis, políticas, métodos e tecnologias para analisar, desenhar, implementar, 

gerenciar desempenho, transformar e estabelecer a governança de processos . Seu escopo vai 
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além das estruturas funcionais tradicionais, compreendendo todo o trabalho executado para 

entregar o produto ou serviço do processo, independentemente das áreas funcionais ou 

localizações envolvidas. A aplicação do Business Process Management (BPM) permite 

mapear os processos organizacionais ponta a ponta, buscando a integração funcional de todas 

as áreas envolvidas com o processo.  

Para Costa, Tonolli Junior e Oliveira (2016), a BPM é uma metodologia em que 

consiste na identificação, execução, documentação, medição e controle dos processos de 

negócio, fazendo com que fluam de ponta a ponta, agregando valor para a organização.  

 

 

2.1.4 Mapeamento de Processos 

 

No entendimento de Pavani Junior e Sucucuglia (2011), mapeamento ou modelagem 

de processo é uma representação gráfica do sequenciamento de atividades, indicando, de 

forma clara e objetiva, a estrutura e o funcionamento básico do processo. O mapeamento de 

processos é a primeira etapa para implementação da gestão por processos em qualquer 

organização (PAVANI JUNIOR E SUCUCUGLIA, 2011; FIEL FILHO, 2010; 

SCHLOSSER, 2014). Melo e Salgado (2005) complementam este raciocínio ao afirmarem 

que para se gerenciar um processo é necessário, antes de mais nada, conhece-lo e visualizá-lo.  

Biazzo (2000) indica que o mapeamento de processos consiste em representar 

graficamente as relações entre atividades, pessoas, informações e objetos envolvidos num 

determinado processo.  A partir daí é possível ter maior visualização do processo estudado e 

assim projetar melhorias. Campos (2009) afirma que o mapeamento nada mais é do que a 

modelagem do processo por meio de representação gráfica em que se mostra todas as fases e 

o fluxo do processo, em níveis de detalhes distintos, caracterizando, por exemplo, atividades 

de trabalho, tarefas, operações e responsabilidades. 

Segundo Hunt (1996, apud VILLELA, 2000, p.1):  

 
O mapeamento de processos seria uma ferramenta gerencial analítica e de 

comunicação que tem a intenção de ajudar a melhorar os processos 

existentes ou de implantar uma nova estrutura voltada para processos. A sua 

análise estruturada permite, ainda, a redução de custos no desenvolvimento 

de produtos e serviços, a redução nas falhas de integração entre sistemas e 

melhora do desempenho da organização, além de ser uma excelente 

ferramenta para possibilitar o melhor entendimento dos processos atuais e 

eliminar ou simplificar aqueles que necessitam de mudanças. 
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O resultado de um mapeamento é a geração de mapa de processos e diagramas de 

relacionamentos, sendo caracterizados normalmente por representações gráficas e 

demonstrações de fluxos de operacionalização, tornando possível, com tais resultados, 

análises que propiciem melhorias e otimizações (TRINDADE, 2016).  

O mapeamento permite que os processos e atividades sejam documentados, 

apresentando grande vantagem em termos de eficiência, pois possibilita que procedimentos 

padrões sejam seguidos de forma otimizada, garantindo ainda o cumprimento da legislação 

em relação à execução correta de determinados procedimentos. Todavia, a falta desse 

mapeamento e de uma documentação relatando a maneira como deverão ser executados os 

processos podem gerar problemas operacionais como falhas de comunicação (GISSONI, 

2016).  

Conforme Rizzetti (2014, p. 45), “é vital que os processos da organização sejam 

divulgados e compreendidos por todos os envolvidos. Neste sentido, um instrumento útil para 

atender esta demanda é o mapeamento de processos.” O mapeamento ganha importância pela 

sua função de registro e de documentação histórica da organização, devido ao fato do 

aprendizado ser construído com base em conhecimentos e experiências transmitidas, isto é, 

com base na memória da organização. Esta não pode arriscar em perder as lições e 

experiências dos indivíduos, por isso precisa estabelecer mecanismos institucionais para reter 

o conhecimento (VILLELA, 2000). 

Para Losekann et al. (2012, p. 4), “a organização não pode se arriscar, em função de 

seus funcionários migrarem de um emprego para outro ou se aposentarem, a perder lições e 

experiências conseguidas ao longo de muitos anos”. Coadunando com o entendimento 

anterior, Chaves (2016, p. 91) afirma que “os processos devem ser registrados e não 

permanecer apenas na memória dos servidores”. Deste modo, Gissoni (2016) ressalta o 

mapeamento de processos como instrumento de registro dos processos.  

Neste sentido, Mello (2008, p. 26) traz a seguinte reflexão: 

 
A escolha do mapeamento como ferramenta de melhoria se baseia em seus 

conceitos e técnicas que quando empregadas de forma correta, permite 

documentar todos os elementos que compõem um processo e corrigir 

qualquer um desses elementos que esteja com problemas, sendo uma 

ferramenta que auxilia na detecção das atividades não agregadoras de valor.   

 

 O mapeamento propicia uma visão mais abrangente e completa do processo, ajudando 

a eliminar gargalos, podendo contribuir, deste modo, para a eficiência da organização. Fiel 

Filho (2010) argumenta que mapear um processo permite racionaliz -lo, eliminando 
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desperdícios, além de fornecer uma linguagem padronizada para o tratamento dos processos 

dentro da organização, possibilitando, com isso, a tomada de decisão com uma base confi vel. 

O Quadro 4 evidencia os benefícios  do mapeamento de processos na percepção de diferentes 

autores.  

 
Quadro 4 - Benefícios do Mapeamento de Processos 

Autores Benefícios do Mapeamento de Processos 

 

FIEL FILHO 

(2010) 

• Eliminar todas as operações desnecess rias; 

• Juntar v rias atividades em uma única; 

• Criar alguma atividade nova para proporcionar mais confiabilidade ao processo; 

• Simplificar as operações que são fundamentais no processo.  

 

LOSEKANN 

(2012) 

• Registro e documentação dos processos; 

• Visão sistêmica dos processos críticos; 

• Disseminação do conhecimento dos processos; 

• Definição de prioridades; 

• Definição dos recursos a serem destinados; 

• Orientação para o processo de informatização; 

• Melhoria no fluxo das informações; 

• Uniformização e padronização na realização das atividades; 

• Identificação de gargalos e retrabalhos desnecessários 

 

MOREIRA 

 (2015) 

 

• Agilidade nos processos; 

• Padronização de procedimentos; 

• Melhoria na comunicação; 

• Auxilia na gestão de risco. 

GISSONI  

(2016) 

• Identificar todas as etapas de um processo; 

• Entender melhor a relação de suas atividades e tarefas; 

• Eliminar atividades ou operações desnecess rias, repetitivas ou que não agregam 

valor; 

• Alterar a sequência de tarefas, otimizando o processo; 

• Reduzir custos e retrabalho; 

• Padronizar os procedimentos de trabalho; 

• Aumentar a eficiência e o desempenho da organização 

TRINDADE 

(2016) 

• Boa ferramenta para definir papéis e responsabilidades; 

• Permitir a visão completa do processo;  

• Identificar desperdícios; 

• Identificar e eliminar gargalos. 

Fonte: Elaborado a partir de Fiel Filho (2010), Losekan (2012); Moreira (2015); Gissoni (2016) e  

            Trindade (2016). 

 

Para Biazzo (2000), seja qual for a técnica utilizada, qualquer mapeamento de 

processo é composto pelas seguintes etapas: (1) definição dos limites e dos clientes dos 

processos; (2) 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. 

Pavani Junior e Scucuglia (2011) indicam que para realizar mapeamento de processos, 
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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 estão 

distantes. 

Para Baldam, Valle e Rozenfeld (2014), o mapeamento de processos compreende a 

modelagem do estado atual (As Is) e a modelagem do estado futuro (To Be). A modelagem As 

Is descreve como o trabalho ocorre, procurando captar o conhecimento de como o trabalho é 

feito. A modelagem To Be representa o estado do futuro do processo otimizado e melhorado, 

indicando como deveria ser. 

 

 

2.1.4.1 Business Process Management Notation (BPMN) 

 

Para que os processos sejam representados graficamente, ou seja, modelados, foram 

desenvolvidas algumas notações
1

 no intuito de permitir uma adequada visualização e 

compreensão dos processos. Dentre as notações disponíveis para modelagem de processos 

está a Business Process Management Notation (BPMN) que, conforme Pavani Júnior e 

Scucuglia (2011, p. 50), “trata-se da maior e mais ampla notação aceita para modelagem de 

processos de negócios”. Essa notação foi apresentada inicialmente em 2004 como padrão de 

modelagem de processos de negócios, e após diversas avaliações pela comunidade acadêmica, 

sua utilização passou a ser amplamente respaldada (AAGESEN E KRAGSTIE, 2013). 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 (FRAGA, 2015).  

Ainda segundo Fraga (2015, p.72), o principal objetivo da notação BPMN é 

“disponibilizar uma linguagem que pode ser compreendida de imediato por todos os 

usu rios”. Coadunando com este entendimento Braconi e Oliveira (2013), afirmam que 

diferente de outras técnicas, o Business Process Modeling Notation (BPMN) é um padrão 

desenvolvido visando oferecer uma notação que seja mais facilmente compreendida e usada 

por todos os envolvidos nos processos de negócio, contemplando processos mais simples a 

                                                 
1
 Segundo a ABPMP (2013, p. 77)“ Notação é um conjunto padronizado de símbolos e regras que determinam o 

significado desses símbolos  
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mais complexos. Para Gissoni (2016) a BPMN vem se consolidando como a linguagem 

padrão internacional para mapeamento de processos.  

A notação BPMN é composta por um conjunto de elementos gráficos denominado de 

Diagrama de Processos de Negócios (DPN), estando sua simbologia agrupada em quatro 

categorias básicas de elementos, a saber: objetos de fluxos, objetos de conexão, raias e 

artefatos (AAGESEN E KRAGSTIE, 2013).  

Os objetos de fluxos indicam o comportamento do processo, sendo formados por 

eventos, atividades e gateways. Os eventos são classificados em iniciais, intermediários e 

finais e representam ocorrências que iniciam, interrompem, mudam ou finalizam o processo. 

As atividades são divididas em subprocessos e tarefas, e representam o trabalho realizado na 

organização. Já os gateways indicam ramificações, bifurcações ou fusões de caminho dentro 

do processo (AAGESEN E KRAGSTIE, 2013). O Quadro 5 apresenta alguns dos principais 

elementos dos objetos de fluxos.   

 
Quadro 5 - Objetos de Fluxos 

Elemento Descrição Notação 

Evento de Início – Tipo 

Padrão 

Indica o início do processo, 

sendo representada por um 

círculo de linha simples. 
 

Evento de Início- Tipo 

Mensagem 

Indica que o processo será 

iniciado quando ocorrer o 

recebimento de alguma 

mensagem 
 

Evento de Início – Tipo 

Timer 

Indica que processo será 

iniciado quando o tempo (data 

ou ciclo), previamente definido 

ocorrer. 
 

Evento Intermediário – Tipo 

Padrão 

Indica um evento que ocorre no 

decorrer do processo, sendo 

representado por um círculo de 

linha dupla.  

Evento Intermediário – Tipo 

Mensagem 

Indica que em um determinado 

ponto do fluxo do processo uma 

mensagem será recebida (ícone 

com envelope em branco) ou 

enviada (ícone com envelope 

escuro). 

 

Evento Intermediário – Tipo 

Timer 

Indica que o fluxo de processo, 

ao chegar ao evento, aguardará 

o tempo (data ou ciclo), 

previamente definido, ocorrer. 
 

Evento de Fim 

Indica a finalização do 

processo. É representado por 

um círculo de linha grossa.  
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Atividade – tipo nenhum 

 

Indica os trabalhos executados 

dentro do processo. É o tipo 

genérico de atividades, utilizado 

normalmente nos estágios 

iniciais do desenvolvimento do 

processo. 

 

 

Atividade - tipo manual 

Indica uma atividade que é 

realizada por uma pessoa, sem 

qualquer intervenção de 

sistema.  

Atividade – tipo script 

Indica que na execução da 

atividade existe um roteiro a ser 

seguido.  

Atividade – tipo usuário 

Indica que a atividade é 

executada por uma pessoa com 

o auxílio ou por intermédio de 

um sistema.  

Subprocesso 

Utilizado quando se tem 

atividade que não se encerra em 

si mesma, ou seja, existe um 

subprocesso para determinada 

atividade. 

 
 

Gateway exclusivo 

 

Utilizado quando se tem uma 

decisão e só pode tomar uma 

das saídas propostas. 

Obrigatoriamente deverá haver 

uma atividade antes do gateway 

fornecendo as informações 

necessárias para a tomada de 

decisão. 

ou  

Gateway inclusivo 

 

É utilizado quando se tem uma 

decisão e pode ser tomada uma 

ou mais saídas propostas.  

Gateway paralelo 

 

É utilizado quando se tem 

ramificações que acontecem 

simultaneamente, ou seja, todas 

as saídas do gateway acontecem 

ao mesmo tempo. 
 

Fonte: Elaborado a partir do Tribunal de Contas da União - TCU (2013). 

  

Os objetos de Conexão são utilizados para conectar os objetos de fluxos entre si e com 

outras informações. São formadas por fluxo de sequência, fluxo de mensagem e de associação 

(AAGESEN E KRAGSTIE, 2013), conforme evidenciado no Quadro 6.  
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Quadro 6 - Objetos de Conexão 

Elemento Descrição Notação 

Fluxo de Sequência 

Utilizado para mostrar a ordem 

de execução das atividades, 

com a característica de só ter 

uma única origem e um único 

destino.  

 

 

Fluxo de Mensagem 

Utilizado para mostrar o fluxo 

de mensagens entre dois 

participantes, ou seja, duas 

pools . 

 

 

Fluxo de Associação 

Usada para associar 

informações a objetos de fluxo  

 
 

Fonte: Elaborado a partir do TCU (2013). 

 

No tocante às raias, Aagesen e Krogstie (2013, p. 143) indicam que “são utilizadas 

para representar um participante em um processo e funcionam como contêiner gr fico para 

um conjunto de atividades assumidas por esse participante”. A BPMN organiza as atividades 

desenvolvidas no processo por meio de Pool (piscina) e Lanes (raias) (BRACONI e 

OLIVEIRA, 2013), conforme demonstrado no quadro 7. 

 
Quadro 7 - Pool e Lanes 

Elemento Descrição Notação 

Pool 
Representa um processo ou uma 

entidade. 

 

Lane (raias) 

Geralmente utilizado para 

separar as atividades a cargo de 

cada responsável. São utilizados 

para categorizar a pool. 

 

 
Fonte: Elaborado a partir do TCU (2013). 

 

As interações entre os setores internos da organização, participantes das atividades do 

processo, bem como com entidades externas poderão ser visualizadas graficamente por meio 

de Lane e Pool, respectivamente.  

Em relação aos artefatos, estes são utilizados para fornecer informações adicionais 

acerca do processo. Os três tipos de artefatos padrões são objeto de dados, grupo e anotações 
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(BRACONI E OLIVEIRA, 2013), como pode ser verificado no quadro 8.  

 
Quadro 8 - Artefatos 

Elemento Descrição Notação 

Objetos de Dados 

Indicam informações sobre as 

entradas e saídas de uma 

atividade  

Grupo 

Utilizado para agrupar 

elementos para fins de análise e 

documentação.  

Anotações 

Utilizado para fornecer 

informações adicionais acerca 

do processo. 
 

Fonte: Elaborado a partir do TCU (2013). 

 

 

2.2 MAPEAMENTO DE PROCESSOS NO GESPÚBLICA 

 

O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA) foi 

instituído pelo governo federal, através do Decreto Lei de nº 5.378, de 23 de fevereiro de 

2005, coordenado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. O Gespública tem como finalidade contribuir para a melhoria da qualidade dos 

serviços públicos prestados aos cidadãos e aumentar a competitividade das organizações 

públicas, através da implementação de instrumentos e abordagens gerenciais (BRASIL, 

2005).   

Com o novo paradigma de uma administração gerencial voltada para a busca de 

melhores resultados e desempenho nas atividades executadas pelo setor público, algumas 

ferramentas gerenciais oriundas do setor privado passaram a ser utilizadas no âmbito da 

gestão governamental. É neste contexto que Oliveira (2016, p.17), traz a seguinte visão: 

“diversos governos buscam, na administração privada, técnicas de administração que tornem 

o Estado mais eficiente e eficaz na forma de administrar a coisa pública”. Algumas 

ferramentas utilizadas pelo Gespública são: tecnologia de gestão, gestão de processo, 

indicadores de gestão, carta de serviço ao cidadão e autoavaliação da gestão pública.  

O programa Gespública utiliza instrumentos de gerenciamento da qualidade total, 

orientando-se pelo chamado Modelo de Excelência em Gestão Pública. Esse modelo de 

gestão tem seu nascedouro na esfera privada, sendo posteriormente adaptada e introduzida 

para o setor público. O programa adaptou os preceitos da qualidade total para o setor público 

brasileiro, sendo considerada uma evolução dos modelos dos programas de qualidade 
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existentes no setor público (OLIVEIRA JÚNIOR, 2008). 

Fowler, Melo e Neto (2011, p. 849), apresentam a seguinte visão acerca do programa 

GESPÚBLICA:  

 
O Programa GESPÚBLICA é um convite para uma libertação dos rituais 

burocráticos, a fim de que se criem administrações comprometidas com 

valores institucionais que visem o favorecimento da sociedade. Uma das 

vertentes do Programa é a desburocratização, que busca a eliminação do 

excesso de burocracia, mediante a desregulamentação e a simplificação de 

procedimentos.  

 

De acordo com o Documento de Referência (BRASIL, 2009), as principais 

características do Gespública são: (1) ser essencialmente público: parte do pressuposto de que 

a gestão dos órgãos deve ser excelente e ser comparada com padrões internacionais, mas não 

pode deixar de ser pública; (2) focada em resultados para o cidadão: parte da premissa do 

atendimento total ou parcial das demandas traduzidas pelos governos em políticas públicas; 

(3) Federativa: aplica-se a toda administração e em todas as esferas do governo. 

O art. 2º do decreto 5.378º/2005 indica que o Gespública deverá contemplar a 

formulação e a implementação de medidas integradas em agendas de transformação da gestão, 

mediante a aplicação e abordagens gerenciais que objetivem:  

 
I - eliminar o déficit institucional, visando ao integral atendimento das 

competências constitucionais do Poder Executivo Federal;  

II - promover a governança, aumentando a capacidade de formulação, 

implementação a avaliação das políticas públicas;  

III - promover a eficiência, por meio de melhor aproveitamento dos 

recursos, relativamente aos resultados da ação pública;  

IV - assegurar a eficácia e efetividade da ação governamental, promovendo a 

adequação entre meios, ações, impactos e resultados;  

 V - promover a gestão democrática, participativa, transparente e ética 

(BRASIL, 2005).(grifo nosso). 

 

O Gespública faculta aos órgãos a adesão a um modelo de excelência em Gestão 

Pública, cujos instrumentos possibilitam a avaliação e aprimoramento de práticas de gestão, 

que potencialmente concorrem para a contínua melhoria da Gestão Pública em suas variadas 

perspectivas (BRASIL, 2009). 

No ano de 2009, o programa elaborou um documento denominado Modelo de 

Excelência em Gestão pública que busca “adoção de pr ticas de excelência em gestão com a 

finalidade de levar as organizações públicas brasileiras a padrões elevados de desempenho e 

de qualidade em gestão (BRASIL, 2009, p.15). 

Segundo o Documento de Referência (BRASIL, 2009), o modelo de excelência em 
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gestão pública compõe um sistema gerencial, que tem o Ciclo PDCA como referência teórica, 

sendo composto de oito partes integradas, dividido em quatro blocos, conforme descriminação 

seguinte: 

● Planejamento: o primeiro bloco é constituído pela liderança, estratégias e planos, 

cidadãos e sociedade. Por meio de liderança forte e da alta administração, focadas nas 

necessidades dos cidadãos-usuários, os serviços, os produtos e os processos são 

planejados mediante os recursos disponíveis para melhor atender a todas essas 

necessidades. Como bem indicado, o primeiro bloco representa a etapa do 

planejamento; 

● Execução: o segundo bloco é formado por pessoas e processos. Tal bloco representa a 

etapa da execução do que foi planejado. É nesta fase em que se concretizam as ações 

que transformam objetivos e metas em resultados. Esses processos efetuados por 

pessoas, capacitadas e motivadas, fazem com que cada um deles produza os resultados 

esperados; 

● Controle: o terceiro bloco tem como parte integrante os resultados. Utilizado para 

acompanhar a satisfação dos usuários dos serviços e ações do Estado, o orçamento e 

as finanças, a gestão das pessoas, a gestão de suprimento e das parcerias institucionais, 

assim como o desempenho dos serviços/produtos e dos processos organizacionais; 

● Informação e Conhecimento: neste bloco são avaliados os dados e fatos internos da 

organização, bem como aqueles provenientes do ambiente externo que possam 

influenciar o desempenho da organização. Este bloco dá a organização pública a 

capacidade de corrigir ou melhorar as práticas de gestão no intuito de melhorar o 

desempenho.  

 

Para Oliveira Júnior (2008) as diretrizes consubstanciadas no programa Gespública 

visam consolidar a administração gerencial presente na reforma de 1995, e ao mesmo tempo 

corrobora com a flexibilidade, foco no cidadão e controle social sugeridos na revitalização do 

Estado.  

No âmbito do setor público brasileiro, a gestão baseada em processos ganhou ênfase a 

partir da Gespública (CARVALHO, 2015). Corroborando com esta ideia, Moreira (2015, p. 

93), ressalta 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.” O referido programa elaborou dois documentos b sicos que trata da  gestão de 

processos: O Guia D Simplicação e o Guia de Gestão de Processos.  
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2.2.1 Guia D Simplificação Administrativa 

 

No intuito de proporcionar melhoria da qualidade dos serviços prestados pelo setor 

público, através da desburocratização de normas e da simplificação de processos, foi 

elaborado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, no ano de 2006, o Guia D 

Simplificação Administrativa do Gespública. Na visão de Fraga (2015, p. 95), “o guia d 

simplificação de processos foi mais uma iniciativa instrumental promovida pelo Gespública 

voltada à desburocratização da gestão através da melhoria de processos e rotinas 

administrativas”. 

O Guia D Simplificação Administrativa do Gespública é uma ferramenta de trabalho, 

eminentemente prática, para realizar a análise e melhoria de processos organizacionais. O 

guia foi elaborado para auxiliar qualquer organização pública interessada em simplificar seus 

processos e normas (BRASIL, 2016).  

O documento de simplificação administrativa está estruturado numa sequência lógica 

de dez passos, agrupados em quatro grandes etapas, a saber: planejamento da simplificação; 

mapeamento do processo; análise e melhoria dos processos e implementação das melhorias. O 

Quadro 9 apresenta a descrição das quatro etapas:  

 
Quadro 9 - Etapas para Simplificação de Processos Baseado no Gespública 

ETAPAS PARA SIMPLIFICAÇÃO 

DE PROCESSOS 
DESCRIÇÃO 

I- Planejamento da Simplificação 

Trata do arranjo das condições para iniciar o trabalho de 

simplificação, como formação e capacitação da equipe, 

mobilização da organização, e ainda, da elaboração do 

Plano de Trabalho.  

II- Mapeamento do Processo 

Trata do início do trabalho de simplificação em que 

serão levantadas as etapas, normas e desenhado o atual 

fluxo do processo. 

 

III- Análise e Melhoria dos 

Processos 

Trata da análise do fluxo atual e de outras condições que 

o influenciam para identificar possíveis soluções. Ao 

mesmo tempo, será ainda trabalhada a formatação do 

novo fluxo e dos indicadores que servirão para 

monitorar o desempenho do processo e o impacto da 

ação de simplificação ao longo do tempo. 

IV- Implementação das Melhorias 

Trata da etapa final da simplificação, que consiste em 

dispor as condições necessárias para a efetiva 

implementação do novo processo. 

Fonte: Adaptado do Guia D Simplificação Administrativa do Gespública (BRASIL, 2006). 

  

Como já evidenciado, o modelo de simplificação administrativa previsto no guia do 

gespública é composto por uma sequência de 10 passos, porém não há uma obrigatoriedade 
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do cumprimento de todos eles, uma vez que o modelo é totalmente adaptável à realidade da 

organização, conforme constata-se no próprio documento “o guia não deve ser entendido 

como um documento normativo ou obrigatório, sendo plenamente possível adaptar qualquer 

uma das etapas de acordo com as necessidades da organização” (BRASIL, 2006). A Figura 2 

fornece uma visão geral da sequência dos 10 passos sugeridos para a simplificação dos 

processos em organizações públicas, bem como uma breve explicação de cada passo: 

 

Figura 2 - Passos para Simplificação Administrativa do Gespública 

 
Fonte: Retirado do Guia D Simplificação (BRASIL, 2006, p. 6). 

 

Dentro da etapa do Planejamento e Simplificação estão os dois primeiros passos da 

metodologia de trabalho, que são, respectivamente: Pré-requisitos da Simplificação 

Administrativa e Elaboração do Plano de Trabalho. No primeiro passo deve-se criar condições 

necessárias para iniciar um processo de simplificação administrativa, com a composição da 

equipe para condução dos trabalhos, denominada “equipe d”, capacitação da equipe e 

mobilização da organização. É recomendada a indicação de um coordenador para condução 

dos trabalhos, porém é extremamente importante a atuação de representantes das diversas 

áreas que influenciam direta ou indiretamente os processos de trabalho que serão estudados, 

visto que o princípio fundamental que irá reger os trabalhos de simplificação administrativa 

será o da construção conjunta. Já o segundo passo envolve a elaboração de um plano de 
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trabalho, em que serão definidos o escopo de atuação e os processos organizacionais que 

deverão ser simplificados, priorizando os mais críticos que necessitem de intervenção 

imediata (BRASIL, 2006). 

O passo seguinte consiste na identificação das etapas que compõem o processo 

priorizado, assim como as normas que norteiam o desenvolvimento das atividades. Depois de 

identificadas e sequenciadas todas as etapas que compõem os processos priorizados, as etapas 

de natureza semelhantes poderão ser agrupadas em subprocessos de trabalho (BRASIL, 

2006). Para levantamento das atividades e normas faz-se necessária a participação dos 

servidores que executam o processo, neste sentido, para Fraga (2015, p. 98) “neste passo se 

nota a inclusão participativa dos executores de processos, como especialistas do trabalho a ser 

aperfeiçoado”.  

Após o levantamento das etapas e normas, inicia-se a identificação dos elementos que 

o compõem o processo trabalhado, a saber: fornecedor, entrada, saída e cliente/usuário. A 

entrada é a informação, documento ou outro insumo necessário para que se inicie o processo. 

O fornecedor identifica “quem” fornece ou disponibiliza o insumo de entrada. A saída é o 

resultado do trabalho, ou seja, o que é gerado com aquele processo. Já o cliente ou usuário 

representa a quem se destina o resultado da etapa (BRASIL, 2006). 

Com base nas informações levantadas nas etapas anteriores, o próximo passo será o 

desenho dos fluxogramas atuais para cada subprocesso de trabalho, de modo a permitir uma 

visão global de todo o processo (BRASIL, 2006). O guia orienta a utilização de software a 

construção dos fluxogramas. 

O sexto passo aborda a utilização da metodologia da árvore de soluções que consiste 

na identificação dos principais problemas que afetam um determinado processo de trabalho, 

com o respectivo encaminhamento para sua solução. As atividades necessárias para criação da 

árvore de soluções são: identificação dos problemas, análise de causa e efeito, detalhamento 

das causas dos problemas e análise e priorização de soluções (BRASIL, 2006). A árvore de 

soluções apresenta uma forma de identificar problemas e separar causas de efeitos, com foco 

em busca de soluções e não em discussão do problema pelo problema (FRAGA, 2015). 

Na etapa de modelagem são analisados os processos de modo a identificar, propor 

melhorias e redesenhar os processos atuais. Na visão de Fraga (2015) o ciclo de modelagem 

compreende a identificação, a análise de melhoria e, por fim, desenho do novo processo. Após 

identificar as diversas causas geradoras de problemas nos processos, a fase da modelagem 

verifica a possibilidade de reformulação dos processos, de modo que se produza o máximo de 

resultados ao menor custo possível, deve-se analisar, por exemplo, a incidência de atividades 
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repetidas e irregularidade na sequência das etapas do processo (BRASIL, 2006). 

O Sistema de medição de desempenho é o oitavo passo do guia de simplificação e 

consiste numa “atividade sistem tica e contínua de medir e avaliar a eficiência, a eficácia, a 

economicidade e a efetividade dos processos, por meio da aplicação de indicadores 

previamente formulados” (BRASIL, 2006, p.80).  

O penúltimo passo é a proposta de simplificação que é um documento que apresenta a 

síntese do Novo Desenho do Processo de trabalho e tem como objetivo sua submissão à 

apreciação da autoridade competente para que seja aprovada e implementada (BRASIL, 

2006). 

Por fim, o décimo passo é o da implementação do novo processo que “compreende as 

ações necessárias para que o novo funcionamento do processo de trabalho seja introduzido na 

rotina organizacional” (BRASIL, 2016, p. 93). O guia de simplificação sugere algumas ações 

para auxiliar no trabalho de implementação do novo processo, como a elaboração de manual 

de procedimentos, capacitação dos servidores envolvidos na execução e ampla divulgação do 

novo processo a ser trabalho dentro da organização.   
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3 IFPB- CAMPUS DE PRINCESA ISABEL 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) é uma 

autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), criada por meio da 

Lei de nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica e criou os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

(IFPB, 2015).  

Apesar da recente configuração como instituto federal a origem do IFPB remonta do 

início do Século XX, quando em 1909, foi criada a Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba 

com objetivo de promover o controle social e a qualificação de mão de obra dos filhos da 

classe operária. Desde então, a instituição foi se modificando e recebendo diferentes 

denominações como Liceu Industrial de João Pessoa (1937-1961), Escola Industrial Coriolano 

de Medeiros ou Escola Industrial Federal da Paraíba, (1961 a 1967); Centro Federal de 

Educação Tecnológica da Paraíba (1999 – 2008) e, a partir de 2008, Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba fruto da integração de duas outras instituições: o 

Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba (CEFET-PB) e da Escola Agrotécnica 

Federal de Sousa (EAF)(IFPB, 2015). 

O IFPB é uma instituição de educação superior, básica e profissional cuja missão é 

ofertar gratuitamente educação profissional, tecnológica e humanística em todos os seus 

níveis e modalidades por meio do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, na perspectiva de 

contribuir na formação de cidadãos para atuarem no mundo do trabalho e na construção de 

uma sociedade inclusiva, justa, sustentável e democrática (IFPB, 2015). 

O Campus de Princesa Isabel, lócus desta pesquisa, assim como os de Cabedelo, 

Patos, Picuí e Monteiro, foram implementados em função do Plano de Expansão da Educação 

Profissional, Fase II, do Governo Federal (IFPB, 2015) que abrangeu cidades consideradas 

pólos de desenvolvimento regionais. Atualmente, o IFPB é composto por dezoito campi em 

funcionamento situados em diferentes cidades do Estado da Paraíba tais como Cabedelo, 

Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Esperança, Guarabira, Itabaiana, Itaporanga, 

João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel, Santa Rita, Soledade, Sousa. (IFPB, 

2017). O órgão executivo do IFPB é a reitoria situada na cidade de João Pessoa, capital do 

Estado da Paraíba.  

O campus de Princesa Isabel teve seu funcionamento autorizado por meio da portaria 

de nº 1.170 do MEC de 22 de setembro de 2010. Está localizada no sertão paraibano, na zona 

rural do município de Princesa Isabel, no sítio Barro Vermelho, a uma distância de 418 
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quilômetos (km)  de João Pessoa, capital paraibana e município em que fica a  reitoria, órgão 

executivo do IFPB. (IFPB, 2015). O campus possui autonomia administrativa para gerenciar 

seu orçamento e executar as diversas atividades administrativas, tal como efetuar as compras 

necessárias para atendimento das atividades administrativas e acadêmicas.   

No campus de Princesa Isabel são ofertados cursos técnicos de nível médio, nas 

formas integrado e subsequente, nas modalidades de ensino presencial e ensino à distância 

(EAD), bem como um curso superior de Tecnologia em Gestão ambiental, na modalidade 

presencial, conforme demonstrado no Quadro 10. Além disso, no segundo semestre do ano de 

2017 passou a ser ofertada uma pós-graduação Lato Sensu em Gestão Ambiental de 

Municípios. 

 
Quadro 10 - Relação dos Cursos Ofertados e Modalidades de Ensino do IFPB –  

                     Campus de Princesa Isabel 
CURSOS OFERTADOS MODALIDADES DE ENSINO 

Curso superior Tecnólogo em Gestão 

Ambiental 
Presencial 

Técnico Integrado ao Ensino Médio 

em Controle Ambiental 
Presencial 

Técnico Integrado ao Ensino Médio 

em Edificações 
Presencial 

Técnico Subsequente ao Ensino Médio 

em Edificações 
Presencial 

Técnico Subsequente ao Ensino Médio 

em Manutenção e Suporte de 

Informática 

Presencial 

Técnico Subsequente ao Ensino Médio 

em Segurança do Trabalho 
EAD 

Fonte: Elaboração a partir de IFPB (2017). 

 

Atualmente, o Campus de Princesa Isabel conta com aproximadamente 766 alunos; 

além de um quadro de pessoal com 86 servidores, dos quais 34 são técnicos administrativos em 

educação, atuando nos mais diversos cargos de nível fundamental, médio e superior; e 54 

docentes entre efetivos e substitutos. Além disso, prestam serviços na instituição 28 funcionários 

de empresas terceirizadas contratadas para atuarem nas atividades de vigilância, limpeza e apoio 

administrativo.   

A estrutura organizacional é composta por um Conselho Diretor, órgão colegiado 

máximo de caráter consultivo e deliberativo da instituição; uma Direção Geral; uma Direção 

de Desenvolvimento do Ensino; uma Direção de Administração, Planejamento e Finanças, 
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bem como dezoito Coordenações, das quais onze são coordenações vinculadas às atividades 

acadêmicas, e cinco vinculadas às atividades administrativas, conforme ilustrado na Figura 3. 

 
Figura 3 - Organograma do IFPB-Campus de Princesa Isabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração a partir de IFPB (2017). 
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Como o foco desta proposta de intervenção é o processo de aquisições de materiais, 

este estudo será realizado nas unidades administrativas envolvidas com o processo, a saber: 

Direção de Administração Planejamento e Finanças (DAPF); Coordenação de Compras, 

Licitações e Contratos (CCLC); Coordenação de Planejamento e Contabilidade (CPC); 

Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado (CPA); Coordenação de Execução Orçamentária 

e Financeira (CEOF). As atividades desenvolvidas por cada coordenação dentro do processo 

de aquisição de materiais serão evidenciadas no capítulo cinco. Não foi possível o 

levantamento prévio acerca das atribuições de cada coordenação em virtude da falta de um  

regimento interno que regulamente as atribuições de cada setor.  
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4 METODOLOGIA 

 

 Nesta seção apresentam-se os procedimentos metodológicos adotados para alcance dos 

objetivos propostos nesta pesquisa. A partir do mapeamento, este estudo sugere uma proposta 

de intervenção no processo de aquisições de materiais no âmbito do IFPB- Campus de 

Princesa Isabel. 

Para identificar o tipo de pesquisa utilizou-se a caracterização proposta por Vergara 

(2016), que classifica as pesquisas quanto aos fins e quanto aos meios. Quanto aos fins, este 

estudo caracteriza-se como sendo descritivo e aplicado.  No entendimento de Vergara (2016), 

as pesquisas descritivas têm como objetivo expor características de determinada população ou 

fenômeno. Este estudo tem caráter descritivo, pois envolveu o detalhamento do estado atual 

(As Is)  do processo de aquisições de materiais no âmbito do IFPB – Campus de Princesa 

Isabel, com a descrição de todas as etapas e o fluxo do processo. 

No tocante à pesquisa aplicada, a mesma é motivada pela necessidade de resolver 

problemas concretos, mais imediatos ou não (VERGARA, 2016). Conforme Silva e Menezes 

(2005, p.20), a pesquisa aplicada “objetiva gerar conhecimentos para aplicação pr tica, 

dirigidos à solução de problemas específicos”. Este estudo, ao mesmo tempo em que 

descreveu a situação atual do processo, AS IS, buscou tornar explícito os problemas existentes 

no processo, mapeado, no intuito de propor melhorias que sejam capazes de agregar valor no 

desempenho da gestão organizacional representada pela situação TO BE do processo.  

Quanto aos meios de investigação, esta pesquisa classifica-se como sendo um estudo 

de caso. Conforme Gil (2010, p. 37), o estudo de caso “consiste no estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado 

conhecimento”. Neste estudo será analisado o fluxo do processo de aquisições de materiais 

desde o levantamento da demanda até a disponibilização e pagamento do material ao 

fornecedor.  

Para coleta de dados foram realizadas pesquisas bibliográficas, pesquisas documentais, 

entrevistas individuais e realização de grupo focal. A pesquisa bibliográfica é definida por Gil 

(2014, p.4), como sendo “desenvolvida a partir de material j  elaborado, constituída 

principalmente de livros e artigos”. Nesta proposta de intervenção foi realizado o 

levantamento bibliográfico em livros, artigos científicos e dissertações a fim de constituir a 

base teórica que fundamentou este estudo. Quanto à pesquisa documental este estudo utilizou 

normativos legais relacionados ao processo de aquisição de materiais no âmbito da gestão 

pública, documentos oficiais do IFPB, tais como Manual do Almoxarifado do IFPB e o 
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Procedimento Operacional de Pesquisa de Preços do IFPB. 

Além da pesquisa documental e bibliográfica, os dados foram coletados por meio de 

entrevistas e realização de um grupo focal. Biazzo (2000) evidencia que um dos primeiros 

passos para mapear processo é identificar os atores envolvidos no fluxo de trabalho. Sendo 

assim, primeiramente investigou-se quais servidores da instituição estariam envolvidos no 

processo de aquisições de materiais e que poderiam fornecer informações relevantes para o 

estudo, caracterizando o processo de seleção dos participantes da pesquisa como intencional.  

Dentre as técnicas utilizadas para realizar o mapeamento de processos, Pavani Junior e 

Scucuglia (2011) destacam a entrevista com os participantes do processo um importante 

instrumento para obtenção de informações acerca do processo. Sendo assim, para obtenção 

dos dados necessários para descrever as etapas e o fluxo atual do processo de aquisições de 

materiais foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada que, segundo Martins (2016), é 

conduzida com o uso de um roteiro, mas com liberdade de serem acrescentadas novas 

questões pelo entrevistador. Foram realizadas entrevistas individuais de roteiro 

semiestruturado, conforme apêndices A e B, com o Diretor de Administração e os servidores 

lotados na Coordenação de Compras, Licitações e Contratos (CCLC); Coordenação de 

Planejamento e Contabilidade (CPC); Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado (CPA) e 

Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira (CEOF).   

Para fins de realização das entrevistas individuais foram definidos dois grupos de 

entrevistados, tal divisão decorre das posições ocupadas por cada entrevistado em relação ao 

processo de aquisição de material no âmbito do IFPB/Campus de Princesa. O grupo I tem 

relação direta com a compra, sendo formado pelo Diretor de Administração e pelos servidores 

lotados na Coordenação de Compras, Licitações e Contratos (CCLC). Já o grupo II é 

composto por servidores lotados na Coordenação de Planejamento e Contabilidade (CPC); 

Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado (CPA) e Coordenação de Execução 

Orçamentária e Financeira (CEOF). Estas unidades participam do processo de aquisição, 

porém não das atividades inerentes à compra.  

As entrevistas individuais foram conduzidas pelo pesquisador na própria instituição, 

em horários previamente agendados com cada participante, no período de 19 a 24 de janeiro 

de 2018. Antes de iniciar cada entrevista, os participantes foram informados sobre os 

objetivos da proposta de intervenção, bem como assinaram o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido e o Termo de Consentimento de Gravação de Voz. Todas as entrevistas foram 

gravadas em meio eletrônico mediante prévia autorização dos participantes da pesquisa. 

Visando preservar a identidade dos participantes da pesquisa e facilitar a análise dos dados, 
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foram atribuídos códigos para cada participante: E1, E2, E3, E4, E5, E6 e E7. Os códigos 

foram escolhidos de forma aleatória.  

Para o desenho do processo utilizou-se a notação BPMN que é reconhecida como uma 

notação padrão e amplamente aceita para modelagem de processos de negócios. A partir das 

entrevistas individuais e da análise documental, as etapas e o fluxo atual do processo de 

aquisição de materiais foram desenhados com base nos elementos da notação BPMN e 

utilizando um software gratuito para modelagem de processos de negócios o Bizagi Modeler.  

Além das entrevistas individuais foi realizado um grupo focal. Conforme Vergara 

(2015), o grupo focal é um método de coleta de dados que consiste na realização de entrevista 

em grupo, conduzida por um moderador, tendo como objetivo a discussão de um tópico 

específico.  

O grupo focal foi conduzido pelo pesquisador deste estudo e objetivou validar e 

analisar a situação As Is do processo. Para a ABPM (2013), as entrevistas em grupo com os 

participantes do processo e conduzidas por um facilitador mostram-se efetivas para gerar 

discussões sobre o processo, além de criar um senso de propriedade e participação de 

modelagem e documentação do processo. Foram convidados para participar do grupo focal os 

mesmos servidores que responderam as entrevistas individuais. Dos respondentes às 

entrevistas individuais apenas um servidor não participou do grupo focal em virtude de 

remoção para outro campus do IFPB, totalizando um grupo formado por seis pessoas, além do 

pesquisador. A Figura 4 ilustra o grupo focal realizado para fins desta pesquisa.  

 
Figura 4 - Imagem do Grupo Focal 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
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O grupo focal foi realizado no dia 15 de março de 2018, na sala de reuniões da 

instituição, mediante prévio agendamento com os participantes.  Na condução do grupo focal 

primeiramente foi informado aos participantes o objetivo do estudo e solicitado 

consentimento para gravação de voz. Em seguida, o desenho do fluxo atual do processo, 

levantado pelo pesquisador, foi apresentado para fins de validação pelos servidores 

envolvidos com o processo. Nesta etapa, foram sugeridas pelos participantes do grupo focal 

pequenas alterações no diagrama apresentado de modo a retratar a realidade atual do 

processo.  

O próximo passo na condução do grupo focal consistiu na análise do processo com o 

objetivo de identificar os gargalos na sua execução, com suas possíveis causas e sugestões de 

melhorias. Foi construído um roteiro prévio para condução do grupo focal adaptado do 

questionário desenvolvido pelo Conselho Nacional do Ministério Público (2016) no Manual 

de Metodologia de Gestão por Processos, conforme apêndice E.   

Para análise dos dados utilizou uma abordagem qualitativa que, na visão de Marconi e 

Lakatos (2010), não requer a utilização de instrumentos estatísticos, preocupando-se em 

analisar e interpretar fenômenos, fornecendo análise mais detalhada sobre as investigações. 

Para análise dos dados, empregou a técnica da análise de conteúdo que, conforme Martins 

(2016), objetiva estudar e analisar a comunicação de maneira objetiva e sistemática.  

Martins (2016) lista as três etapas da análise de conteúdo: pré-análise (coleta e 

organização do material a ser analisado), descrição analítica (estudo aprofundado do material) 

e interpretação. Na primeira etapa procedeu com a transcrição manual das entrevistas. 

Posteriormente, as respostas foram sistematizadas utilizando a notação BPMN e desenhando 

os fluxos do processo por meio da ferramenta Bizagi Process Modeler na sua versão gratuita. 

Por fim, os dados foram tratados e interpretados, correlacionando os elementos do processo, 

conforme a notação BPMN, a trechos de normatizações e com o referencial teórico.  

A partir da análise da situação AS IS que consistiu na identificação dos problemas 

(gargalos) do processo, com suas possíveis causas e soluções (oportunidades de melhorias) 

sugeriu-se mudanças ao processo. Estas proposições de mudanças representam a situação TO 

BE do processo. Resumidamente, as etapas desta proposta de intervenção podem ser 

visualizadas por meio da Figura 5. 
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Figura 5 - Etapas da Proposta de Intervenção 

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2018. 

 

A primeira etapa desta proposta de intervenção consistiu no levantamento 

bibliográfico formalizado por meio da revisão da literatura. A segunda etapa consistiu na 

coleta de dados através da pesquisa documental e entrevistas de roteiro semiestruturado com 

servidores envolvidos nas atividades do processo de aquisições de materiais. As informações 

levantadas por meio das entrevistas individuais foram sistematizadas e a situação atual, As Is, 

do processo representado graficamente utilizando a notação BPMN e o software Bizagi 

Modeler. A próxima etapa consistiu na realização do grupo focal com os mesmos sujeitos que 

participaram das entrevistas individuais com objetivo de validar a situação As Is,  analisar o 

processo por meio da identificação de problemas, com suas possíveis causas e soluções. A 

última etapa consistiu na apresentação de proposta de mudança ao processo, representado pela 

situação To Be.  
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5 MODELO ATUAL 

 

No âmbito da Instituição estudada, o processo de aquisição de materiais não está 

mapeado e nem seus fluxos representados graficamente. Neste sentido, os servidores acabam 

desconhecendo o processo ponta a ponta, desde a solicitação inicial até a disponibilização do 

material ao solicitante. A falta de integração das áreas envolvidas e compreensão do processo 

de forma sistêmica acabam acarretando alguns problemas, tal como solicitação de compra 

sem tempo hábil para efetuar os procedimentos administrativos pertinentes, conforme relatado 

pelo E2.  

 
Aconteceu muito em 2017, das  solicitação de compras vir em cima da hora, 

no máximo um mês de antecedência e não era raro o atraso no fornecimento 

desse objeto com relação ao prazo para realização do evento ou da 

necessidade do bem. O solicitante tinha a necessidade do bem tal mês e no 

começo deste mês fazia a solicitação. Não dava espaço, tempo para realizar 

o processo de forma célere, de forma que ele conseguisse atender a 

necessidade em tempo hábil.  

 

 Assim como o processo de aquisição de materiais, os demais processos do campus, na 

sua grande maioria, sejam eles de apoio ou finalísticos, não são documentados. A falta de 

normatização de procedimentos e fluxos institucionalmente estabelecidos acarreta algumas 

dificuldades relacionadas à falta de padronização e lacunas na comunicação intersetorial. Para 

E2 “a atual situação dos processos é bem caótica, não segue um trâmite que chegue a atender 

as demandas de forma eficiente e eficaz, falta padronização”. A ausência de mapeamento e 

padronização dos processos na instituição foi, inclusive, pauta de discussão do III Encontro 

Pedagógico do IFPB-Campus de Princesa Isabel realizado no mês de maio do ano de 2017. 

No campus, lócus da pesquisa, observa-se uma alta rotatividade de servidores, em 

decorrência, sobretudo, de processos de remoções internas. Analisando apenas a Coordenação 

de Compras, Licitações e Contratos (CCLC), do período de janeiro de 2014 a dezembro de 

2017, quatro servidores estiveram à frente de sua chefia, além de toda a equipe de trabalho ter 

sido modificada ao menos três vezes. Em relação aos participantes desta pesquisa, o tempo de 

serviço na instituição está demonstrado no Quadro 11. 
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Quadro 11 - Tempo de Serviço na Instituição dos 

                    Participantes da Pesquisa 

Participantes Tempo de Serviço 

E1 9 meses 

E2 1 ano de 6 meses 

E3 2 anos 

E4 1 ano e 04 meses 

E5 1 ano e 08 meses 

E6 1 ano e 07 meses 

E7 1 ano e 09 meses 

Fonte: Dados Obtidos por Meio das Entrevistas (2018). 

 

Dos participantes da pesquisa, o servidor que trabalha há mais tempo na instituição é o 

E3 com apenas dois anos de exercício. A alta rotatividade de servidores na instituição aliada à 

ausência de normativos que padronizem as rotinas processuais pode ocasionar. O 

mapeamento de processo e a normatização de procedimentos é um meio de a instituição reter 

seu conhecimento, especialmente nas organizações em que se observa alta rotatividade. 

Devido à ausência de normativos que padronizem as rotinas processuais, informações 

inerentes às atividades e processos executados perdem-se ou são modificados à medida que 

ocorre substituição de servidores.  

 

 

5.1 MAPEAMANTO DA SITUAÇÃO ATUAL -AS IS 

 

Esta subseção apresenta o mapeamento da situação atual do processo de aquisição de 

materiais no âmbito do IFPB - Campus de Princesa Isabel. O processo foi desenhado em 

forma de diagrama de processo utilizando a notação BPMN abordada na revisão da literatura. 

A situação As Is  do Processo de Aquisição de Materiais está representado por meio da 

Figura  6. 
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Figura 6 - Processo de Aquisição de Materiais. Mapeamento As Is 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
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O processo de aquisição inicia-se com o solicitante. A primeira atividade executada 

por este ator no processo é levantar a demanda por aquisição de materiais. Verificada a 

necessidade de aquisição, o solicitante formaliza sua demanda por meio do preenchimento do 

formulário denominado “Solicitação de Bens/Serviço” (Anexo A) que está disponibilizado de 

forma on-line na página do IFPB/Campus de Princesa Isabel. Neste formulário, o solicitante 

deverá informar os materiais a serem adquiridos com as especificações, as quantidades 

demandadas, valores e a justificativa da aquisição. Após o preenchimento online do 

formulário, este deverá ser impresso e assinado pelo solicitante, e posteriormente entregue no 

setor de protocolo da instituição para que seja formalizado o processo no Sistema Unificado 

de Administração Pública (SUAP). O SUAP é o sistema de informação utilizado pela 

instituição para a gestão dos processos administrativos e acadêmicos. Dentre as 

funcionalidades do SUAP encontra-se o Módulo Protocolo que possibilita, entre outras 

funções, o registro da criação de novos processos.  

No Campus de Princesa Isabel o setor de protocolo é responsável por efetivar e 

formalizar o registro de novos processos no SUAP por meio do qual será gerado um número 

de protocolo do processo. A abertura de processo administrativo devidamente autuado, 

protocolado e numerado atende aos preceitos normativos contidos no art. 38 caput da lei geral 

de licitações (Lei n. 8.666 de 21 de Junho de 1993), que trata do início do procedimento da 

licitação.  

Do setor de protocolo, o processo segue para a Direção de Administração, 

Planejamento e Finanças (DAPF). A primeira atividade executada neste setor é analisar a 

viabilidade orçamentária, verificando a disponibilidade de recursos orçamentários para 

atender a demanda, conforme planejamento e orçamento anual do campus. Esta atividade 

coaduna-se com o previsto no Regimento Interno do IFPB, aprovado por meio da Resolução 

de nº 144 do Conselho Superior de 11 de agosto de 2017, que dentre as competências 

previstas para a Diretoria de Administração, Planejamento e Finanças cabe o 

acompanhamento, gerenciamento e controle da dotação orçamentária do campus. Não 

havendo recursos orçamentários para atender a demanda, o processo é encerrado e 

comunicado ao solicitante.  

Constatada alguma inconsistência na instrução processual, isto é, algum elemento que 

por sua presença ou ausência impossibilita o andamento do processo conforme os 

instrumentos legais e normativos, a DAPF devolverá o processo ao solicitante para os ajustes 

necessários. Estando o processo corretamente instruído, a próxima atividade da DAPF é 

verificar a existência de Ata de Registro de Preços vigente na qual o campus figura como 
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órgão participante e da qual constem os materiais solicitados.  

A Ata de Registro de Preços é um documento onde a Administração registra itens 

licitados, os preços ofertados pelos licitantes vencedores e as condições gerais de 

fornecimento, tendo validade limitada a doze meses, para eventuais e futuras contratações. É 

oriunda de licitações processadas pelo Sistema de Registro de Preços – SRP, as quais 

possuem as seguintes diferenças em relação às licitações tradicionais: (1) pode reunir as 

demandas estimadas de múltiplos órgãos e entidades da administração pública; (2) não 

vincula a Administração a contratar com o licitante adjudicatário e (3) dispensa, em sua fase 

interna, indicação de recursos orçamentários, sendo essa necessária apenas antes do pedido de 

fornecimento. O Sistema de Registro de Preços, regulamentado por meio do decreto de nº 

7.892 de 23 de Janeiro de 2013, é utilizado quando a Administração sabe que irá necessitar de 

um bem ou serviço, mas é incapaz de precisar com clareza a quantidade que será necessária. 

Assim, conforme a demanda surge, a Administração pode solicitar o fornecimento do item 

constante da Ata de Registro de Preços pelo fornecedor signatário nas condições nela 

estabelecidas. Para o TCU (2010, p.243), o SRP “trata-se do cadastro de produtos e 

fornecedores, selecionados mediante prévio processo de licitação para eventual e futura 

contratação de bens e serviços por parte da administração”.  

A Ata de Registro de Preços representa um documento vinculativo e obrigacional para 

os fornecedores constantes na ata. Os vencedores do processo licitatório assinam a Ata de 

Registro de Preço (ARP) comprometendo-se a fornecer os bens ou serviços durante a vigência 

da mesma e pelos preços nela registrados, sob pena de incorrerem nas sanções administrativas 

constantes do Instrumento Convocatório, após observado processo administrativo que lhes 

assegurem os princípios do contraditório e da ampla defesa. 

O órgão responsável pela condução do procedimento licitatório para o registro de 

preços e o gerenciamento da ARP denomina-se “órgão gerenciador”. Durante os 

procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços, o órgão gerenciador informará aos 

demais órgãos e entidades da administração pública sua intenção de realizar o registro de 

preço para os itens que pretende licitar, tal procedimento é denominado Intenção de Registro 

de Preços – IRP. Tais órgãos e entidades poderão manifestar interesse em participar e integrar 

a ARP, quando, após terem sua manifestação de interesse aceita pelo órgão gerenciador, 

figurarão como órgão participante do SRP. No âmbito do IFPB – Campus de Princesa Isabel, 

no ano de 2017, as compras de materiais foram provenientes de Atas de Registro de Preços 

oriundas de processos gerenciados por outros órgãos ou por dispensa de licitação, conforme 

disponibilizado no portal da instituição. 
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Existindo ARP vigente, o processo de aquisição segue da DAPF para a Coordenação 

de Compras, Licitações e Contratos (CCLC), onde será juntado aquele no qual foi formalizada 

a inclusão do Campus como órgão participante no procedimento licitatório que resultou na 

ARP em comento.  

Para as ARP’s vigentes a mais de cento e oitenta dias faz-se necessário analisar a 

vantajosidade econômica de se contratar com o fornecedor registrado, por meio da 

comparação do preço registrado com o atualmente praticado no mercado junto a outros órgãos 

e entidades da administração pública. Tal atividade é executada a fim de que não ocorram 

contratações com sobrepreço, o que provocaria dano ao erário. A análise do preço geralmente 

é realizada utilizando a plataforma online intitulada Painel de Preços desenvolvida pelo 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que disponibiliza dados e 

informações de compras públicas homologadas no âmbito do governo federal. 

Estando a ARP vigente a menos de 180 dias não se faz necessário analisar os preços 

registrados em ata, sendo assim, a CCLC apenas junta ao processo as certidões que 

comprovam a manutenção das condições de habilitação dos fornecedores, previstas no 

Instrumento Convocatório da licitação. O processo então segue para o Diretor Geral para fins 

de autorização do empenho e consequentemente da aquisição. O Diretor geral do campus 

exerce a atribuição de ordenador de despesa, e ele, conforme parágrafo 1º do art. 80 do 

Decreto-Lei nº 200/67, é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultarem emissão de 

empenho, autorização de pagamento, suprimento ou dispêndio.  

Caso não seja autorizada a emissão de empenho o processo é encerrado. Uma vez 

autorizado o empenho, o processo segue para emissão da Nota de Empenho pela Coordenação 

de Planejamento e Contabilidade. Para melhor elucidar o conceito de empenho, o art. 58 da na 

lei 4.320/64 traz a seguinte definição: “O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade 

competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento 

de condição.” O empenho representa o compromisso do órgão em reservar parte do seu 

orçamento para  determinada despesa e credor.  

Nos casos em que o Diretor de Administração do campus constata que não existe Ata 

de Registro de Preços vigente para os materiais solicitados ou quando CCLC verifica que o 

preço registrado em ata não está compatível com o praticado no mercado, o processo é 

encaminhado ao Diretor Geral para autorizar a aquisição por meio de novo procedimento 

licitatório. Caso a aquisição não seja autorizada o processo é encerrado. 

Uma vez autorizada a aquisição, o processo é encaminhado a CCLC para realização 
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dos procedimentos administrativos pertinentes para compra dos materiais. No âmbito da 

administração pública, ressalvado as exceções previstas em lei, toda compra deverá ser 

realizada mediante processo licitatório, que poderá ser conduzida nas modalidades 

concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. Há ainda as situações em 

que a licitação pode ser dispensável, conforme hipóteses previstas no art. 24 da Lei 8.666/93, 

ou inexigível nos casos de inviabilidade de competição, conforme hipóteses previstas no art. 

25 da mesma lei. 

Primeiramente, a CCLC realiza a pesquisa de preços a fim de estimar os valores de 

cada material a ser adquirido, observando as orientações contidas na Instrução Normativa nº 

05/2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que trata dos procedimentos 

administrativos básicos para realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e 

contratação de serviços no âmbito da administração pública federal. Essa Instrução Normativa 

traz o uso do Painel de Preços como principal parâmetro para pesquisa de preço para os 

órgãos e entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais (SISG). 

Uma vez autorizada a aquisição, o processo é encaminhado a CCLC para realização 

dos procedimentos administrativos pertinentes para compra dos materiais. No âmbito da 

administração pública, ressalvado as exceções previstas em lei, toda compra deverá ser 

realizada mediante processo licitatório que poderá ser conduzida nas modalidades 

concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão e pregão. Há ainda as situações em 

que a licitação pode ser dispensável, conforme hipóteses previstas no art. 24 da Lei 8.666/93, 

ou inexigível nos casos de inviabilidade de competição, conforme hipóteses previstas no art. 

25 da mesma lei. 

Primeiramente, a CCLC realiza a pesquisa de preços a fim de estimar os valores de 

cada material a ser adquirido, observando as orientações contidas na Instrução Normativa nº 

05/2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que trata dos procedimentos 

administrativos básicos para realização de pesquisa de preços para aquisição de bens e 

contratação de serviços no âmbito da administração pública federal. Essa Instrução Normativa 

traz o uso do Painel de Preços como principal parâmetro para pesquisa de preço para os 

órgãos e entidades do poder executivo federal que integram o Sistema de Serviços Gerais 

(SISG). 

O art. 2º da Instrução Normativa nº. 05/2014 estabelece como metodologia para 

obtenção do preço de referência para a contratação, a média, a mediana ou o menor dos 

valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três 

ou mais preços, desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados. No 
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âmbito do IFPB, deve-se observar ainda o Procedimento Operacional Padrão nº 01/2017 da 

Unidade de Compras da Reitoria do IFPB (2017a) que trata da realização de estimativa de 

preços para Pregões Eletrônicos, Sistema de Registro de Preços (SRP) e Contratações Diretas. 

Com a estimativa de preços a CCLC solicita a Coordenação de Planejamento e 

Contabilidade (CPC) a declaração de adequação orçamentária. A CPC emitirá uma declaração 

indicando a disponibilidade e o detalhamento dos recursos orçamentários para atender a 

despesa e devolverá o processo para a CCLC. 

Retornando o processo para a CCLC será definida a modalidade de licitação ou a 

hipótese de dispensa de licitação, conforme o caso. Tendo em vista que a maioria dos 

materiais solicitados enquadram-se na definição legal de comuns, ou seja, têm padrões de 

desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos em Edital por meio de 

especificações usuais no mercado, a modalidade de licitação comumente definida é o pregão 

conforme regulamenta a Lei 10.520 de 17 de Julho de 2002. 

 
Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a 

licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e 

efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 

usuais no mercado.  

 

O pregão é realizado comumente em sua forma eletrônica, conforme regulamenta o 

Decreto 5.450 de 31 de Maio de 2005. 

 
Art. 4°  Nas licitações para aquisição de bens e serviços comuns será 

obrigatória a modalidade pregão, sendo preferencial a utilização da sua 

forma eletrônica. 

§ 1°  O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de 

comprovada inviabilidade, a ser justificada pela autoridade competente. 

 

A licitação pode ser dispensada quando considerada desvantajosa para a 

Administração, como os casos em que os custos de sua realização superam os dos itens que 

pretende adquirir. Nesse sentido, instrui o inciso II, do art. 24 da lei 8.666/93, que para 

aqueles itens cujo valor não ultrapasse R$ 8.000,00 (oito mil reais), a licitação pode ser 

dispensada, isto é, pode ser realizada a contratação direta dos itens que se pretende adquirir.  

Caso a aquisição não possa ser feita mediante contratação direta, a Coordenação de 

Compras, Licitações e Contratos elaborará o Edital da licitação e os seus respectivos anexos. 

O Edital é o documento em que são convocados os interessados em fornecer os itens 

informados pela Administração e estabelece as diretrizes gerais do procedimento licitatório. 
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Ao Edital é juntado Termo de Referência e demais documentos que a Administração julgue 

pertinentes ao procedimento licitatório. 

Segundo o artigo 8º do Decreto nº 3.555 de 2000, em seu inciso II, 

 
o termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de 

propiciar a avaliação do custo pela Administração, diante de orçamento 

detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos 

métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato. 
 

Elaborado o Edital e seus anexos, o processo seguirá para a Procuradoria Federal junto 

ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba para emissão de parecer 

acerca da existência de óbices jurídicos para o seguimento do processo. Posteriormente, o 

processo retornará à Coordenação de Compras, Licitações e Contratos, que irá providenciar o 

atendimento das recomendações feitas no parecer jurídico da Procuradoria e, por fim, publicar 

o Edital.  

Na data e horário marcados no Edital, será realizada abertura da sessão pública do 

pregão, que seguirá os ditames da Lei 10.520/02 e do Decreto 5.450/05. Realizado o certame, 

a autoridade competente procederá sua homologação. A homologação é o ato pelo qual o 

ordenador de despesa ratifica o procedimento licitatório para que produzam os efeitos 

jurídicos. O processo então seguirá para a Coordenação de Planejamento e Contabilidade para 

empenho da despesa, seguindo-se posteriormente para a Coordenação de Patrimônio e 

Almoxarifado, que irá realizar os procedimentos supramencionados de recebimento do objeto. 

Caso a aquisição possa ser feita mediante contratação direta, nos termos do inciso II, 

do art. 24 da lei 8.666/93, a Coordenação de Compras, Licitações e Contratos irá apenas 

elaborar o termo de referência e dar início ao procedimento denominado Cotação Eletrônica. 

A Cotação Eletrônica é regulamentada pela Portaria n.° 306, de 13 de Dezembro de 2001, do 

Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão - MPOG, e basicamente consiste em uma 

sessão pública virtual, semelhante a do pregão eletrônico, porém simplificada e limitada, uma 

vez que é controlada exclusivamente pelo Sistema e é vedada a apresentação de proposta em 

papel. 

Após o encerramento da Cotação Eletrônica, será divulgada pelo sistema a 

classificação dos participantes, indicando as propostas ou lances de menor valor, até o 

máximo de cinco. Será considerado vencedor o fornecedor melhor classificado, sendo-lhe 

adjudicado o objeto após observado que a proposta atende às especificações do objeto.  

A Administração deve dar preferência à realização de Cotação Eletrônica, no entanto, 

justificadamente, esta pode realizar cotação tradicional junto aos fornecedores, que consiste 
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em solicitar propostas de preços para os itens que pretende adquirir, adjudicando ao final o 

objeto ao fornecedor que apresentou a menor proposta. 

Após a adjudicação, o processo seguirá para a autoridade competente para a 

homologação do processo, que posteriormente seguirá para a Coordenação de Planejamento e 

Contabilidade para emissão da nota de empenho da despesa, seguindo por fim o trâmite 

supramencionado de recebimento do objeto na Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado. 

A coordenação de Planejamento e Contabilidade é responsável por emitir a Nota de 

Empenho.  A Nota de Empenho é o documento que formaliza o empenho em que constará o 

nome do credor, a especificação da despesa e os valores.  Após a emissão das notas de 

empenhos, o processo segue para a Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado (CPA).  Esta 

coordenação é responsável pelo acompanhamento e recebimento dos materiais. A primeira 

atividade executada pela CPA é emitir a Autorização de Fornecimento. Autorização de 

Fornecimento é um documento emitido pela CPA e enviado ao fornecedor, juntamente com a 

nota de empenho, autorizando o fornecimento dos materiais.  A autorização de fornecimento 

especifica os dados do fornecedor, da licitação, dispensa ou inexigibilidade, especificação dos 

materiais e prazos de entrega. 

Após o envio da nota de empenho e da autorização de fornecimento, aguarda-se o 

prazo de entrega. Esse prazo só é iniciado a partir da ciência do fornecedor. Esses documentos 

são encaminhadas primeiramente para o e-mail dos fornecedores constantes no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) do Governo Federal. Caso não seja 

confirmado o recebimento do email pelo fornecedor, encaminha-se pelos correios com Aviso 

de Recebimento para que seja possível detectar o dia do recebimento da correspondência e 

iniciar a contagem do prazo de entrega. 

Quando não for efetivada a entrega do material solicitado, o processo segue para 

apuração de fatos. Atualmente, por meio da Portaria de nº 77/2017 da Direção Geral do 

Campus de Princesa Isabel, designou-se uma comissão permanente para apurar fatos relativos 

à aquisição de materiais e a fiscalização de contratos administrativos.  

O recebimento de materiais está representado por meio de um subprocesso conforme 

demonstra a Figura 7.  
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Figura 7 - Subprocesso de Recebimento de Materiais. Mapeamento As Is 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.  

 

Quando o material adquirido é entregue no Instituto Federal da Paraíba – Campus de 

Princesa Isabel, compete à Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado recepcionar esses 

materiais. Essa competência coaduna-se com o disposto no Manual do Almoxarifado do IFPB 

(2015, p. 9), “o setor respons vel pelo recebimento dos materiais no âmbito do Instituto 

Federal da Paraíba será, preferencialmente, o Almoxarifado”.  

Ainda segundo O Manual do Almoxarifado do IFPB (2016) o recebimento de 

materiais ocorre em duas fases: sendo a primeira o recebimento provisório e a segunda o 

recebimento definitivo. O recebimento provisório está representado pela atividade “Efetuar o 

Recebimento Provisório”. O recebimento provisório não implica na aceitação do material 

pela instituição, que ocorrerá apenas pelo recebimento definitivo. Conforme disposto na 

Instrução Normativa 205/1988 da Secretaria de Administração Pública, o recebimento 

provisório “transfere apenas a responsabilidade pela guarda e conservação do material do 

fornecedor ao órgão recebedor”. No recebimento provisório verifica-se, por exemplo, se os 

materiais constantes na nota fiscal são os mesmos da nota de empenho, se o número de 
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volumes da nota fiscal é compatível com o que está sendo entregue, além de possíveis avarias 

nas embalagens que possam comprometer a integridade dos materiais.  

Após o recebimento provisório, o almoxarifado do campus verifica se o material é 

comum ou específico. O material é considerado específico quando para avaliar as 

características qualitativas dos materiais recebidos demanda-se conhecimentos técnicos, a 

exemplo, de alguns materiais utilizados nos laboratórios da instituição. Tratando-se de 

material comum, os servidores lotados no almoxarifado verificarão a conformidade do 

material entregue com especificações  constantes na nota de empenho. Estando os materiais 

em conformidade, é realizado o ateste da nota fiscal indicando que os materiais foram 

entregues conforme solicitado. É nesta etapa que se concretiza a segunda fase da despesa 

pública: a liquidação. Conforme art. 63 da Lei 4.320/64, a liquidação da despesa consiste na 

verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos 

probatórios do respectivo crédito”. A liquidação é a fase da despesa em que se verifica que o 

fornecedor adimpliu sua obrigação que, no caso em tela, refere-se à entrega dos materiais 

conforme especificado. Assim sendo, a liquidação da despesa é a comprovação de que o bem 

fornecido ou serviço prestado está em total conformidade com as condições de entrega, 

critérios de qualidade, quantidade e valores dispostos na nota de empenho e nota fiscal.  

Tratando-se de material específico é comunicado ao solicitante para que o mesmo 

verifique a conformidade do material e proceda com o ateste da nota fiscal. Caso o material 

entregue esteja em desacordo com o que deveria ter sido fornecido, o setor do almoxarifado 

solicita a  regularização ao fornecedor. Caso a situação seja regularizada, será procedida com 

o ateste da nota fiscal, caso contrário, o setor do almoxarifado solicita a abertura de 

procedimentos para apuração de fatos.   

Uma vez atestada a nota fiscal, será procedida o cadastro dos materiais no  SUAP com 

base nos dados da nota de empenho e da nota fiscal. A partir dessa atividade os materiais 

passam a compor o estoque físico do campus e poderão ser requisitados pelos solicitantes. O 

subprocesso de Recebimento de Materiais pela CPA encerra-se de duas formas: mediante 

solicitação de apuração de fatos em decorrência de entrega de material em desacordo com o 

solicitado ou pela entrada dos materiais no estoque do campus pelo SUAP.  

As próximas atividades executadas pela CPA são abrir processo de pagamento, 

anexando à nota fiscal encaminhada pelo fornecedor, e solicitar a autorização para 

pagamento. O processo de pagamento é enviado ao Diretor Geral que autoriza o pagamento 

da nota fiscal e encaminha processo para a Coordenação de Execução Orçamentária e 

Financeira (CEOF). A CEOF procederá com registro dos dados no Sistema Integrado de 
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Administração Financeira (SIAFI) do governo federal. Neste momento ocorre o registro 

contábil da despesa, ou seja, contabiliza-se a obrigação a pagar. Após este registro solicita-se 

a liberação de recursos financeiros pelo SIAFI para pagamento da obrigação. Os recursos 

financeiros para efetuar os pagamentos não estão disponíveis de imediato, aguarda-se a 

liberação pela Diretoria de Finanças e Contabilidade da Reitoria do IFPB. Esta, por sua vez, 

aguarda os repasses efetuados pelo MEC. Recebendo o recurso financeiro efetua-se o 

pagamento ao fornecedor.   
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6 MODELO PROPOSTO 

 

 Neste capítulo, apresentam-se as propostas de mudança no processo de aquisição de 

materiais no âmbito IFPB – Campus de Princesa Isabel. Para tanto, dividiu-se em duas 

subseções na qual a primeira trata da análise do processo e a segunda apresenta o desenho da 

situação proposta (To Be). 

 

 

6.1 ANÁLISE DO PROCESSO 

 

 A análise do processo consiste em identificar as principais dificuldades encontradas 

durante a execução do processo. Esta subseção apresenta os gargalos do processo, 

identificados quando da realização do grupo focal, apontando possíveis causas e sugestões de 

melhorias.  

 

 

6.1.1 Dos Gargalos nos Inputs (Entradas) do processo 

 

Quanto às entradas no processo foram identificados os seguintes gargalos: 

 

 

6.1.1.1 Definição da figura do Solicitante 

 

Não está definido no âmbito da instituição quem pode figurar como solicitante no 

processo, tal falha causa desorganização no suprimento de materiais para os diversos setores 

da instituição, tendo em vista que, podendo todos os servidores realizarem solicitações de 

compras, há a possibilidade de servidores de um mesmo setor solicitarem individualmente 

itens idênticos para o atendimento de uma mesma finalidade. Para E3 “acredito que o 

primeiro problema do processo diz respeito à figura do solicitante, pois não está padronizado 

quem é o solicitante, há processos que chegam e nem ao menos possui a ciência da chefia”.  

 Em relação à figura do solicitante, o Procedimento Operacional Padrão para 

Realização de Estimativa de Preços da Reitoria do IFPB (2017a) apresenta como solicitantes 

as unidades ou setores da instituição. Sendo assim, recomenda-se que o campus de Princesa 
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Isabel defina como solicitante as unidades administrativas e acadêmicas (coordenações e 

direções), atribuindo às chefias a responsabilidade pelo levantamento das aquisições de 

materiais e formalização das solicitações. Esta definição coaduna-se com o procedimento 

adotado pela reitoria, órgão executivo do IFPB.  

 

 

6.1.1.2 Formalização da Demanda 

 

O instrumento que formaliza a demanda por aquisição é o formulário de Solicitação de 

Bens/Serviços disponibilizado no site da instituição, e que reúne as informações que 

caracterizam a demanda do solicitante. 

Em relação à formalização da demanda, E2 apresenta a seguinte problemática: 

 
Acredito que o gargalo que mais verifico é em relação à especificação do 

bem em si. Apesar de ser bem explicitado, esse problema do direcionamento, 

como os solicitantes geralmente já estão habituados com algum bem ou 

produto em si, eles tenderão a solicitar aquele bem ali [...]. Um jeito de sanar 

isso é o solicitante estudar quais as especificações deste item são necessários 

para cumprimentos dos objetivos pretendidos [...] 

 

A fim de que não sejam frustrados os princípios da isonomia e economicidade, o 

objeto demandado não deve ser caracterizado de forma que apenas um fornecedor ou reduzido 

grupo de fornecedores estejam aptos a fornecê-lo (salvo quando tais características forem 

imprescindíveis ao atendimento da demanda), bem como não devem ser informadas 

características supérfluas, uma vez que as mesmas implicarão em prejuízo da administração 

pública, que poderia ter adquirido o objeto sem tais características a um menor custo. 

Quando o processo é recebido pela Direção de Administração, Planejamento e Finanças 

e esta verifica a presença de tais características na especificação do objeto, é necessário que 

seja realizada comunicação junto ao solicitante para que este retifique as especificações do 

objeto ou emita uma nota técnica atestando que aquele objeto de fornecedor específico é o 

único capaz de atender à demanda da administração, o que causa atraso no prosseguimento do 

processo. Acerca desta problemática, E3 relata o que segue:  

 
[...] no início da solicitação, onde não há uma descrição detalhada dos bens e 

materiais é também uma dificuldade, e acaba sobrando a responsabilidade ao 

setor de compras de elaborar termos de referência e cotação de preço que 

notoriamente são dificuldades em vista que muitas vezes o servidor do setor 

de compras não tem conhecimento do objeto ali proposto na solicitação de 

compras [...]. A solicitação não vir acompanhada do termo de referência e de 

cotações de preços, é outro trabalho a mais que o setor de compras tem que 
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fazer, que é procurar fornecedores com no mínimo três preços para formatar 

o preço de referência. 

 

O objeto pode ainda estar mal caracterizado por falta de detalhes. Se por um lado o 

detalhamento excessivo do objeto pode direcionar injustificadamente a aquisição de um 

produto de fornecedor específico, a completa falta de detalhamento do objeto pode acarretar 

em aquisição de item divergente daquele que a administração precisa para o atendimento da 

demanda. Dessa forma, o detalhamento do objeto deve se limitar às particularidades da 

demanda. 

Outro problema relacionado à formalização da demanda diz respeito à ausência de 

pesquisa de preços para os itens solicitados. Na situação atual do processo, a Coordenação de 

Compras, Licitações e Contratos realiza a pesquisa de preços dos itens solicitados a fim de 

que possa formar o preço de referência da contratação.  Tal prática, tendo em vista que os 

servidores no setor geralmente não têm conhecimento do mercado dos itens solicitados, pode 

provocar a contratação com sobrepreço ou frustrar certames por cotação de preço de 

referência abaixo do preço praticado no mercado.  

Sobre a pesquisa de preços, assim instrui o Procedimento Operacional Padrão para 

Realização de Estimativa de Preços da Reitoria do IFPB (2017a, p.15), “constitui 

responsabilidade da área demandante (Requisitante) a elaboração da pesquisa de preços, 

considerando o conhecimento que detém do objeto a ser licitado e do mercado fornecedor”. 

Neste documento da reitoria, caberia a unidade de compras apenas a análise dos preços, a fim 

de estimar os valores de referência da contratação. O TCU (2010) recomenda que as 

instituições estabeleçam procedimentos internos de contratações dos quais constem exigência, 

na requisição inicial de materiais e serviços, de realização de pesquisa de preço de mercado. 

Conforme E2 “a gente do setor de compras t  tendo que fazer a pesquisa do zero, quando vem 

é um preço estipulado que a gente não sabe de onde veio e tem que realizar a pesquisa do 

zero” No atual modelo do processo, a pesquisa de preço não é uma atividade realizada pelo 

solicitante. 

No grupo focal, identificou-se que os gargalos na formalização da demanda ocorrem 

devido à falta de conhecimento do solicitante acerca da adequada caracterização do objeto e 

da pesquisa de preço. Para sanar tal falha, a administração deve promover a capacitação dos 

servidores, especialmente chefes dos setores, utilizando-se de workshops, informativos e 

manuais. Uma lista de verificação (Checklist) acerca das informações necessárias no 

documento de solicitação, conforme sugerido no grupo focal, também poderia ser uma 

maneira de reduzir a ocorrência de tal falha. 
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6.1.1.3 Tempo entre a solicitação e o recebimento  

 

O processo de aquisição na administração pública, tendo em vista todos os instrumentos 

normativos que deve observar, demanda um considerável tempo. Durante a entrevista, E2 

relatou que diversas solicitações realizadas no ano de 2017 ocorreram pouco tempo antes de 

quando eram necessários os objetos solicitados.  

Aconteceu muito em 2017, das solicitações de compras vir em cima da hora, 

no máximo um mês de antecedência e não era raro o atraso no fornecimento 

desse objeto com relação ao prazo para realização do evento ou da 

necessidade do bem. O solicitante tinha a necessidade do bem tal mês e no 

começo deste mês fazia a solicitação. Não dava espaço, tempo para realizar 

o processo de forma célere, de forma que ele conseguisse atender a 

necessidade em tempo hábil. Um tempo razoável para solicitar a aquisição é 

de pelos menos três meses (E2). 

 

Para que a Administração possa assegurar o devido suprimento de materiais na 

instituição, é necessário que planeje suas compras com antecedência, evitando a criação de 

situações emergenciais que a obriguem a dispensar a realização de procedimento licitatório, 

tendo em vista que tal situação a impede de contratar com a proposta mais vantajosa para a 

Administração. O manual do Almoxarifado do IFPB (2016) indica que o tempo de aquisição, 

que representa o período compreendido desde a formalização da demanda até o recebimento 

do material, deve ser de pelo menos três meses.   

A causa de tal gargalo reside na falta de conhecimento dos solicitantes acerca da 

execução do processo de compras, bem como da ausência de normatização de procedimentos 

internos pela instituição. Como solução para tal falha, da mesma forma como sugerido para o 

gargalo anteriormente mencionado, a Administração deve promover a capacitação de seus 

servidores, utilizando-se de workshops, informativos e disponibilizando manuais de 

procedimentos.  

 

 

6.1.2 Dos gargalos Verificados nas Atribuições de Atividades dos Atores e no Fluxo do 

Processo  

 

Quanto às atribuições dos atores no processo foram identificados os seguintes gargalos: 
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6.1.2.1 Emissão da Declaração de Dotação Orçamentária  

 

Na realização do grupo focal constatou-se realização de retrabalho no fluxo do 

processo quando este segue para a Coordenação de Planejamento e Contabilidade para 

emissão de declaração de dotação orçamentária, visto que a viabilidade orçamentária já foi 

objeto de análise pela Direção de Administração, Planejamento e Finanças. Losekann (2012) 

e Gissoni (2016) citam que o mapeamento de processo possibilita a identificação de 

retrabalhos, pois o processo passa a ser conhecido de forma sistêmica e as atividades 

duplicadas ficam mais fáceis de serem identificadas. 

Verifica-se, portanto, que para racionalizar o processo, o solicitante deve encaminhar 

o mesmo para a Direção de Administração, Planejamento e Finanças com a devida pesquisa 

de preços dos itens solicitados juntada aos autos, para que a referida direção já emita a 

declaração de dotação orçamentária.  

 

 

6.1.2.2 Verificação de Ata de Registro de Preços Vigente 

 

De acordo com o atual fluxo do processo, a Direção de Administração, Planejamento e 

Finanças vem executando a atividade de verificar a existência de Ata de Registro de Preços 

vigente. Tendo em vista que analisar a estratégia de suprimento mais vantajosa à 

administração constitui atividade típica da Coordenação de Compras, Licitações e Contratos, 

entende-se que deixar tal atividade a cargo da Direção de Administração, Planejamento e 

Finanças é inapropriado.  

Há casos em que mesmo com uma Ata de Registro de Preços vigente, a contratação 

por meio da mesma pode não ser a mais vantajosa, a exemplo de quando os preços registrados 

encontram-se superiores aos praticados no mercado. Deste modo, convém que tal atividade 

seja alocada no setor de compras, mais especificamente, na Coordenação de Compras, 

Licitações e Contratos, a fim de que este verifique a vantajosidade de se contratar mediante 

Ata de Registro de Preços. 

 

 

6.1.2.3 Autorização da Aquisição  

 

 No modelo atual, a Direção de Administração após analisar viabilidade orçamentária e 
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constatar que existe Ata de Registro de Preço Vigente para a compra dos materiais 

demandados  encaminha o processo para de Coordenação de Compras, Licitações e Contratos 

que executa algumas atividades para depois encaminhar o processo para autorização da 

aquisição pelo Diretor Geral. Esta autorização pode ocorrer ou não. Caso não seja autorizada 

a aquisição, foi demando tempo e trabalho desnecessário na  execução do processo, por isso, a 

fim de evitar desperdícios e otimizar trabalho, recomenda-se encaminhar o processo sempre 

da direção de administração para o direção geral. Só encaminha o processo para o setor de 

compras devidamente autorizado para efetuar os procedimentos administrativos pertinentes 

para compra. Para sanar este gargalo, recomenda-se alteração no fluxo do processo.  

 

 

6.1.2.4 Autorização de Pagamento 

 

Foi verificado no grupo focal que a autorização de pagamento é solicitada antes das 

atividades de lançamento da obrigação de pagar no SIAFI e a solicitação de recurso financeiro 

pela Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira, o que frequentemente causa atraso 

desnecessário na efetuação do pagamento ao fornecedor. Para E7  

Existe uma normativa que ela nos dá uma ordem cronológica de pagamento, 

que pequenos credores, abaixo de 8000,00 a gente tem 5 dias úteis para 

pagar. O maior problema é que o intervalo tempo quando o processo vai para 

autorizar pagamento, o diretor geral e ele demora muito para despachar, tem 

que analisar o processo, eu acho que seria interessante ou resumir ou dá 

outra via de processamento desta nota fiscal para agilizar o processo. 

 

Para sanar tal falha, bastaria inverter a ordem do trâmite, sendo o processo de 

pagamento encaminhado da Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado para a Coordenação 

de Execução Orçamentária e Financeira, a qual, posteriormente, enquanto aguarda o recurso 

financeiro, solicitaria do Ordenador de Despesas a autorização de pagamento.  

 

 

6.1.2.5 Recebimento de Materiais 

 

Quando do recebimento de materiais, um dos problemas apontados em relação ao 

processo de aquisição é a compra de materiais já existentes no estoque do almoxarifado da 

instituição, conforme E4 “ acontece muito a compra de material repetido e que é comprado 

novamente e chega ao almoxarifado e  fica sem utilidade”. No modelo atual, o almoxarifado 
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só participa do processo de aquisição apenas na fase de recebimento dos materiais, não é feita 

nenhuma consulta prévia para saber se os materiais constam em estoque antes de efetuar a 

compra.  Uma causa apontada para este gargalo é a falta de comunicação entre solicitantes e 

setor de almoxarifado. Como proposta para sanar esta problemática, sugere-se que após o 

levantamento da demanda pelo solicitante, o mesmo consulte o setor de almoxarifado da 

instituição para verificar se os materiais constam no estoque da instituição.  

 Outro gargalo verificado em relação ao recebimento de materiais é a falta de 

comunicação ao solicitante, pelo setor de almoxarifado, que os materiais requisitados foram 

entregues pelo fornecedor e que estão disponíveis, conforme E6 “quando ocorre essa 

comunicação, ela é informal”. Para sanar tal problema bastaria incluir mais uma atividade no 

subprocesso referente à  comunicação da disponibilidade do material em estoque. Sugeriu-se 

no grupo focal, a comunicação para o e-mail institucional do solicitante.  

 

 

6.2 MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA- TO BE 

 

 Com base na análise do processo atual, esta subseção apresenta as mudanças no 

desenho do processo de aquisições de materiais do IFPB – Campus de Princesa Isabel. A 

situação To Be está representada por meio do Diagrama de Processo de Negócio (DPN) 

apresentado na Figura 8. 
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Figura 8 - Processo de Aquisição de Materiais. Mapeamento To Be 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 



67 

 

Em relação ao Modelo Atual (Situação As Is), o redesenho do processo surgiu a partir 

das seguintes  propostas de mudanças aos processos, representados no quadro 12 

       

Quadro 12: Propostas de Mudanças relacionadas ao Redesenho do Processo 

Propostas de Mudanças Relacionadas com o Redesenho do 

Processo 

Setores da Instituição Envolvidos 

no Redesenho 

 

Definir como solicitante as unidades administrativas e 

acadêmicas, atribuindo aos chefes dos setores a 

responsabilidade pelas solicitações de materiais da sua 

unidade. Sendo necessária a ciência formal da chefia das 

unidades na formalização da demanda para o prosseguimento 

do processo. A figura do solicitante, no modelo proposto, está 

representada pela raia: unidades administrativas e acadêmicas. 

Para Zaiden (2013) a melhoria na execução das atividades dos 

processos pressupõe a definição clara de responsabilidades.  

 

 

 

 

 

 

Unidades Administrativas e 

Acadêmicas  

 

Inclusão de novas atividades no processo que contemplem a 

prévia consulta, pelas unidades solicitantes ao setor de 

almoxarifado, da existência de materiais em estoque. 

Verificando a ausência do material em estoque, o setor de 

almoxarifado deverá emitir uma declaração de inexistência de 

materiais para que a unidade solicitante dê andamento ao 

processo de aquisição. 

 

 

 

 

Unidades Administrativas e 

Acadêmicas e Coordenação de 

Patrimônio e Almoxarifado.   

 

Em relação à pesquisa de preço, sugere-se alteração no fluxo e 

na atribuição da atividade “Realizar Pesquisa de Preço”, a 

mesma sairá da atribuição da CCLC e passará a ser realizada 

pelo solicitante logo após a constatação de que os materiais 

demandados não constam em estoque. Para tanto, os 

solicitantes devem ser capacitados para que realizem as 

pesquisas de preços de forma adequada. As falhas verificadas 

na formalização da demanda, no que tange à inadequação na 

especificação dos materiais, podem ser minimizadas pela 

capacitação dos servidores e criação de manuais orientando os 

solicitantes a formalizar a demanda. Esta falha não altera o 

fluxo do processo proposto, por isso não está representada na 

figura do redesenho do processo, porém afeta o desempenho 

na execução do processo. 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades Administrativas e 

Acadêmicas e Coordenação de 

Compras, Licitações e Contratos. 

Alteração no fluxo do processo na etapa de autorização de 

pagamento. Na situação As Is a autorização de pagamento é 

solicitado antes do registro da obrigação a pagar no SIAFI e da 

solicitação de recursos financeiros, o que causa atraso no 

pagamento aos fornecedores. Para otimizar a execução desse 

processo, na situação To Be o fluxo foi alterado,  sendo o 

processo de pagamento encaminhado da Coordenação de 

Patrimônio e Almoxarifado para a Coordenação de Execução 

 

 

 

Direção Geral; Coordenação de 

Execução Orçamentária e Financeira 

e Coordenação de Patrimônio e 

Almoxarifado. 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

No Subprocesso de recebimento de materiais, sugere-se apenas uma alteração no 

desenho do processo por meio da inclusão da atividade “Informar ao Solicitante que 

Materiais estão Disponíveis”. Tal inclusão justifica-se para sanar a falha da ausência de 

informação para o solicitante quando da entrega dos materiais pelo fornecedor, e recebidos 

pela instituição. A situação To Be do processo de recebimento de materiais está disposto na 

Figura 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Orçamentária e Financeira, a qual, posteriormente, enquanto 

aguarda o recurso financeiro, solicita do Diretor Geral 

(ordenador de despesa) a autorização para pagamento.  

 

 

 
Alteração no fluxo da atividade de Autorização da Aquisição. 

Antes do processo ser encaminhado  para a Coordenação de 

Compras, Licitações e Contratos já deve estar autorizada a 

aquisição pelo Diretor Geral, a fim de evitar trabalho 

desnecessário. No modelo As Is há situações em que o 

processo primeiro passa pela CCLC para depois ser 

encaminhado para o Diretor Geral e, caso não seja autorizada a 

aquisição, todo trabalho executado pela CCLC é desperdiçado. 

É neste sentido que Trindade (2016) argumenta que ao mapear 

processo, os desperdícios são identificados. 

 

 

 

 

 

 
Direção Geral e Coordenação de 

Compras, Licitações e Contratos. 

 

Eliminação de atividades duplicadas no fluxo do processo. No 

modelo As Is, a Coordenação de Planejamento e Contabilidade 

emite a Declaração de Adequação Orçamentária, porém no 

modelo To Be a emissão desta declaração passa a ser 

responsabilidade da Direção de Administração, pois este ator, 

ao analisar a viabilidade orçamentária, já verifica a adequação 

orçamentária.  

 

 

 

 

Direção de Administração, 

Planejamento e Finanças e 

Coordenação de Planejamento e 

Contabilidade. 
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Figura 9 - Subprocesso de Recebimento de Materiais. Mapeamento To Be
 

 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2018.  

 

Como esta pesquisa trata-se de uma proposta de intervenção, o apêndice F apresenta 

um descritivo de todo o fluxo do processo proposto de modo a facilitar a implementação do 

processo no seu estado To Be. 
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7 AVALIAÇÕES DOS RESULTADOS  

 

 Este trabalho teve como objetivo geral analisar, por meio do mapeamento, o processo 

de aquisições de materiais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPB)-

Campus de Princesa Isabel, apresentando uma proposta de intervenção que possibilite 

melhoria na execução do processo.  

 Com o propósito de atingir o objetivo geral, foram estabelecidos três objetivos 

específicos: (1) descrever e representar a situação atual do processo (As Is) com base nos 

elementos da notação BPMN; (2) identificar possíveis gargalos na execução do processo; (3) 

propor ações de melhoria e o redesenho do processo (To Be). 

 Por meio da análise documental e das entrevistas individuais realizadas com os 

participantes do processo foi possível descrever a situação atual do processo (As Is). Para 

representar o processo graficamente utilizou-se a notação Business Process Management 

Notation (BPMN), com o auxílio da ferramenta Bizagi Modeler. Objetivando afastar qualquer 

equívoco do pesquisador em relação à descrição e representação da situação As Is do processo 

foi realizada a validação do processo pelos participantes, sendo possível observar o 

cumprimento do primeiro objetivo específico. 

 A partir da análise do processo, efetuada a partir do grupo focal, foi possível 

identificar os gargalos relacionados com a execução do processo, tendo possibilitado o 

atingimento do segundo objetivo específico.  Em relação ao terceiro objetivo específico, a 

partir dos problemas identificados na execução do processo foram apresentadas propostas de 

melhoria e redesenho do processo, representado pela situação To Be. 

Ao realizar o mapeamento do processo de aquisição de materiais do campus de 

Princesa Isabel de forma como realmente ocorrem (As Is) foi possível visualizar de forma 

mais clara quais as atividades são realizadas para que o processo se concretize, os atores 

envolvidos e os problemas do processo. A partir daí, foram propostas ações de melhoria e o 

redesenho do processo (To Be).  

O modelo atual do processo de aquisições de materiais apresenta algumas limitações, 

tais como: ausência de normatização interna, definindo competências e atribuições pela 

execução de algumas atividades; falta de conhecimento acerca dos procedimentos de inerentes 

a aquisição de materiais, especialmente no que tange à formalização da demanda;  falhas de 

comunicação e integração entre os participantes do processo.  

Para uma melhor avaliação dos resultados deste estudo, o quadro 13 apresenta um o 

comparativo entre o modelo atual e o proposto, ou seja, entre a situação As Is e To Be do 
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processo de aquisição de materiais do IFPB – Campus de Princesa Isabel. 

 
Quadro 13 - Quadro Resumo do Comparativo entre Modelo Atual e o Modelo Proposto 

MODELO ATUAL MODELO PROPOSTO 

   

 

 

 

Indefinição da Figura do Solicitante 

 

Definir como solicitante os setores da 

Instituição, ou seja, as coordenações e direções, 

atribuindo as chefias a responsabilidade pelas 

solicitações de compras de materiais.  

No diagrama To Be do processo, o solicitante 

está representado na raia: Unidades 

Administrativas e Acadêmicas. 

  

 

Falhas na formalização da demanda: solicitantes 

não especificam/descrevem os materiais de 

forma correta e não realizam a pesquisa de 

preço.  

A Pesquisa de Preço é realizada pela 

Coordenação de Compras, Licitações e 

Contratos.  

 

 

Capacitar os solicitantes para efetuarem as 

requisições de forma correta e realizarem a 

pesquisa de preço.  

A Pesquisa de preço deve ser realizada pelos 

solicitantes (unidades administrativas e 

acadêmicas) e anexada ao processo; 

 

 

 

 

Falta de consulta prévia ao setor do almoxarifado 

para verificar se os materiais demandados já 

constam em estoque.  

Não comunicação ao solicitante que os materiais 

requisitados foram entregues e que estão 

disponíveis no almoxarifado. 

 

 

Incluir a consulta ao almoxarifado como 

atividade obrigatória no processo de aquisição 

de materiais, concretizada pela emissão de 

declaração de inexistência de material pela 

coordenação de patrimônio e almoxarifado.  

Incluir como atividade que encerra o 

subprocesso de Recebimento de Materiais, a 

comunicação, por email, que materiais 

solicitados foram recebidos e que já estão 

disponíveis.  

 

 

Desconhecimento pelos solicitantes dos prazos 

necessários para se efetivar a compra de 

materiais na instituição. 

 

 

Normatizar procedimentos internos para 

aquisição de compra de materiais incluindo 

delimitação de prazos e capacitar os servidores. 

 

 

Fluxo do Processo na Situação As Is não 

Formalizado. 

 

 

Formalizar o fluxo do processo na situação To 

Be utilizando como referência a descrição das 

atividades dispostas no apêndice F.  

 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018 

 

 A identificação dos problemas relacionados ao processo, bem como as sugestões de 

melhorias resultaram da avaliação do processo ocorrida quando da realização do grupo focal 

com os participantes do processo. As propostas de mudanças ao processo atual serão 

apresentadas à Direção da Instituição para que avaliem a possibilidade de implementação. Em 
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caso de uma futura implementação do modelo proposto, recomenda-se que sejam realizadas 

reuniões com todos os participantes do processo para apresentar a situação To Be.  

No que diz respeito à limitação, este estudo ressalta a exclusão  dos solicitantes como 

participantes da pesquisa. Apesar do solicitante ser um ator importante dentro do processo, a 

instituição não tem definido quem detém a  responsabilidade pelas solicitações de aquisição 

de materiais, deste modo, não foi possível a participação deste ator no mapeamento do 

processo. 

 Avalia-se que este estudo contribuirá para a temática sobre mapeamento de processos 

no âmbito da gestão pública e sobre a utilização da notação BPMN. Outrossim, esta proposta 

de intervenção também poderá servir como base para mapeamento de outros processos na 

instituição pesquisada ou servir como  referência para outros estudos. Salienta-se que esta 

proposta de intervenção fundamentou-se em um estudo de caso, assim sendo, os resultados 

estão relacionados à instituição, lócus da pesquisa, podendo ser utilizado como referência 

para outras instituições desde que efetuada as devidas adequações conforme a realidade de 

cada instituição.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

REFERÊNCIAS 

 

AAGESEN, Gustav; KROGSTIE, John. Análise e estrutura de processos de 

negocio utilizando BPMN. In: BROCKE, Jan Vom; ROSEMANN, Michael. Manual de 

BPM: estão de processos de negócio. Porto Alegre: Bookman, 2013. p. 125-148.  

 

 

ASSOCIATION OF BUSINESS PROCESS PROFESSIONALS BRASIL. BPM CBOK: 

Guia para o gerenciamento de processos de negócio: corpo comum do conhecimento: 

ABPMP BPM CBOK, v. 3. ABPMP, 2013. 

 

 

ARAUJO, Luis César de; GARCIA, Adriana Amadeu; MARTINES, Simone. Gestão de 

Processos - Melhores Resultados e Excelência Organizacional. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 

 

 

BARBARÁ, S. Gestão por Processos: fundamentos, técnicas e modelos de implementação. 

São Paulo: Qualitymark, 2006. 

 

 

BALDAM, Roquemar; VALLE, Rogerio; ROZENFELD, Henrique. Gerenciamento de 

Processos de Negócios – BPM: uma referência para implantação prática. Rio de Janeiro: 

Elsevier: 2014.  

 

 

BIAZZO, S. Approaches to business process analysis: a review. Business Process 

Management Journal, v. 6, n. 2, 2000, p. 99-112. 

 

 

BIAZZI, Monica Rottmann de; MUSCAT, Antonio Rafael Namur; BIAZZI, Jorge Luiz de. 

Modelo de aperfeiçoamento de processos em instituições públicas de ensino superior. Gest. 

Prod., São Carlos, v. 18, n. 4, p. 869-880, 2011. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/pdf/gp/v18n4/a13v18n4.pdf>. Acesso em: 06 mar. 2017. 

 

 

BRACONI, Joana; OLIVEIRA, Saulo Barbará de. Business Process Modeling Notation 

(BPMN). In: VALLE, Rogério; OLIVEIRA, Saulo Barbará de (org). Análise e Modelagem 

de Processos de Negócio: foco na notação BPMN (Business ProcessModelingNotation). São 

Paulo: Atlas, 2013.p. 77-93.  

 

 

BRANCO, Gabriela Musse; BRODBECK, Ângela Freitage.; TORRES, Isaac da Silva. 

Estruturação do processo de compras em organizações governamentais: o caso de uma 

Instituição federal de Ensino Superior. In: WORKSHOP DE TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DAS IFES, 07, 2013, João Pessoa. Anais... João 

Pessoa, 2013. Disponível em:< http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/72268>. Acesso em: 

05 jan. 2017.  

BRASIL. Decreto  nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Regulamenta o Sistema de Registro de 

http://www.scielo.br/pdf/gp/v18n4/a13v18n4.pdf
http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/72268


74 

 

Preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

 

 

______. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964. Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro 

para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios 

e do Distrito Federal.  

 

 

______. Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da 

Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da administração pública e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 jun. 1993. 

 

 

______. Decreto nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da 

Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras 

providências. .  

 

 

______. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002. Institui, no âmbito da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 

modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá 

outras providências. 

 

 

______. Decreto nº 5.450, de 31 de Maio de 2005. Regulamenta o Pregão na Forma 

Eletrônica e dá outras providências.  

 

 

______.  Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Institui a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm> Acesso em: 16 

abr. 2017.  

 

 

______. Guia D Simplificação. 2ed. Brasília: MPOG/SEGES, 2006. Disponível em: < 

http://www.gespublica.gov.br/sites/default/files/documentos/D.pdf> Acesso em: 01 mar. 

2017.  

 

 

______. Guia de Gestão de Processos do Governo. Brasília: MPOG/SEGES, 2011. 

Disponível em: 

<http://gestao.planejamento.gov.br/gespublica/sites/default/files/documentos/guia_de_gestao_

de_processos_de_governo_0.pdf>.  Acesso em: 20 fev. 2017.  

 

 

______. Decreto nº 5.378 de 23 de Fevereiro de 2005. Brasília, Presidência da República, 

2005.   

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.892-2008?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
http://gestao.planejamento.gov.br/gespublica/sites/default/files/documentos/guia_de_gestao_de_processos_de_governo_0.pdf
http://gestao.planejamento.gov.br/gespublica/sites/default/files/documentos/guia_de_gestao_de_processos_de_governo_0.pdf


75 

 

______. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Gestão. Programa 

Nacional de Gestão Pública-Documento de Referência.  2009.  

 

 

______. Ministério Público Federal. Manual de Gestão por Processos. Brasília: 2013 

 

 

______. Portal da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. MEC, 

2016. Disponível em: <http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal>. Acesso em: 

20 nov. 2016.  

 

 

BRODBECK , Angela Freitag; HOPPEN, Norberto; BOBSIN, Debora. Uma Metodologia 

para Implementação da Gestão por Processos em Organizações Públicas. Rev. Adm. UFSM, 

Santa Maria, v. 9, n. 4, p. 699-720, set./dez. 2016. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsm.br/reaufsm/article/view/15250/pdf> Acesso em: 15 jun. 2017.  

 

 

CAMPOS, André L. N. Modelagem de Processos com BPMN. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Brasport, 2014.  

 

 

CAMPOS, Jorge. de Paiva. Mapeamento de Processos: uma estratégia vencedora. São 

Paulo: Ábaco Cursos, 2009. Disponível em: 

<http://www.brisot.com.br/custom/34/uploads/cadastro/4/Artigo%20-

%20MAPEAMENTO%20DE%20PROCESSOS.pdf> Acesso em: 28 mar. 2017.  

 

 

CARVALHO, Adriane Kelli de. Gestão por Processos Organizacionais na Universidade 

de Brasília: estudo de caso. 2015. 146f. Dissertação. (Mestrado Profissional em Gestão 

Pública) - Universidade de Brasília (UNB). Brasília, 2015. Disponível em: 

<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/19446/1/2015_KelliAdrianedeCarvalho.pdf>. 

Acesso em: 01 maio 2017.  

 

 

CHAVES, Gustavo Henrique Pessoa. Gestão por Processos e Gespública: abordagens para 

a gestão de um programa de pós-graduação stricto sensu na UFG. 2016. 101f. Dissertação. 

(Mestrado em Administração Pública- PROFIAP) - Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 

2016. Disponível em: 

<https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/6891/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-

%20Gustavo%20Henrique%20Pessoa%20Chaves%20-%202016.pdf>. Acesso em: 01 jun. 

2017. 

 

 

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Metodologia de Gestão por 

Processos.  2016. Disponível em: 

<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/visao_360/processos/fluxos_de_trabalho_do_cnmp/s

ecretaria_de_gestao_estrategia_sge/manual_de_processos_de_trabalho/Metodologia_GESTA

O_POR_PROCESSOS_janeiro_2016.pdf>. Acesso em: 05 dez. 2017.  

 

http://redefederal.mec.gov.br/expansao-da-rede-federal
https://periodicos.ufsm.br/reaufsm/article/view/15250/pdf
http://www.brisot.com.br/custom/34/uploads/cadastro/4/Artigo%20-%20MAPEAMENTO%20DE%20PROCESSOS.pdf
http://www.brisot.com.br/custom/34/uploads/cadastro/4/Artigo%20-%20MAPEAMENTO%20DE%20PROCESSOS.pdf
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/6891/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Gustavo%20Henrique%20Pessoa%20Chaves%20-%202016.pdf
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/6891/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20-%20Gustavo%20Henrique%20Pessoa%20Chaves%20-%202016.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/visao_360/processos/fluxos_de_trabalho_do_cnmp/secretaria_de_gestao_estrategia_sge/manual_de_processos_de_trabalho/Metodologia_GESTAO_POR_PROCESSOS_janeiro_2016.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/visao_360/processos/fluxos_de_trabalho_do_cnmp/secretaria_de_gestao_estrategia_sge/manual_de_processos_de_trabalho/Metodologia_GESTAO_POR_PROCESSOS_janeiro_2016.pdf
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/visao_360/processos/fluxos_de_trabalho_do_cnmp/secretaria_de_gestao_estrategia_sge/manual_de_processos_de_trabalho/Metodologia_GESTAO_POR_PROCESSOS_janeiro_2016.pdf


76 

 

COSTA, Carlos Alberto da; TONOLLI  Jr, Enor José e OLIVEIRA, Jean Roger de. Avaliação 

do BPM e BPMS no Setor de Manutenção de uma Instituição de Ensino Superior. Revista 

Eletrônica Sistemas e Gestão. v.11, n. 2, 2016, p. 133-149. Disponível em: 

<http://www.revistasg.uff.br/index.php/sg/article/view/699>. Acesso em: 10 jan. 2018.  

 

 

DAVENPORT, Thomas H. Reengenharia de Processos. São Paulo, Campus, 1994.  

 

 

FERREIRA, Cristiano Bonifácio. Gestão de Compras Públicas: desafios, dilemas e 

perspectivas na Universidade Federal de Viçosa. 2015. 145f. Dissertação. (Mestrado 

Profissional em Gestão e Avaliação da Educação Pública) - Universidade Federal de Juiz de 

Fora, 2015. Disponível em: < https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1626>. Acesso em: 

03 jan. 2017. 

 

FIEL FILHO, Alécio. Gestão dos Processos e a Eficiência na Gestão Pública. In: KANAANE, 

Roberto. et. al. Gestão Pública: planejamento, sistema de informação e pessoas. São Paulo, 

Atlas, 2010. Cap. 06.  

 

 

FOWLER, Eliane D’ Martin; MELLO, Carlos Henrique Pereira; NETO, Pedro Luiz de 

Oliveira. Análise Exploratória da Utilização do programa da qualidade Gespública nas 

instituições de ensino superior. Revista Ges. Prod., São Carlos, v. 18, n.4, p. 837-852, 2011. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/gp/v18n4/a11v18n4.pdf>. Acesso em: 03 jan. 

2017.  

 

FRAGA, Igor Dantas. Mapeamento e Modelagem de Processos como Ferramenta de 

Melhoria da Gestão na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.2015. 238f. 

Dissertação. (Mestrado em Gestão de Políticas Públicas e Segurança Social) - Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia. Cruz das Almas-BA, 2015. Disponível em: < 

file:///C:/Users/Vanessa/Downloads/dissertao%20versao%20final%20igor%20fraga.pdf >. 

Acesso em: 12 fev. 2017.   

 

 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projeto de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

 

______. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2014.  

 

 

GISSONI, Luiz Ricardo de Moura. Implantação de Mapeamento de Processos de 

Trabalho no Setor de Transporte de uma Instituição Federal de Ensino. 2016. 74f. 

Dissertação. (Mestrado em Administração Pública) - Universidade Federal de Alfenas, 

Campus Varginha-MG, 2016. Disponível em:  <https://bdtd.unifal-

mg.edu.br:8443/bitstream/tede/894/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Luiz%20Ricar

do%20de%20Moura%20Gissoni.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2017.   

 

 

http://www.revistasg.uff.br/index.php/sg/article/view/699
https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/1626
http://www.scielo.br/pdf/gp/v18n4/a11v18n4.pdf
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/bitstream/tede/894/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Luiz%20Ricardo%20de%20Moura%20Gissoni.pdf
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/bitstream/tede/894/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Luiz%20Ricardo%20de%20Moura%20Gissoni.pdf
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/bitstream/tede/894/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Luiz%20Ricardo%20de%20Moura%20Gissoni.pdf


77 

 

GONÇALVES, José Ernesto Lima. As empresas são grandes coleções de processos. Revista 

de Administração de Empresas, São Paulo, v. 40, n.1, 2000.  

 

 

GUIZZARDI, Erivelton. Criação e Implantação de Estrutura de Trabalho para 

Melhorias de Curto Prazo em Ambientes de Compras Públicas. 2014. 148f.  Dissertação. 

(Mestrado Profissional em Gestão Pública) - Universidade Federal do Espírito Santo. Vitória, 

2014. Disponível em: 

<http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_8380_Disserta%E7%E3o%20Final%20-

%20Erivelton%20Guizzardi.pdf>. Acesso em: 01 set. 2017.  

 

 

HAMMER, M. CHAMPY, J. Reengineering the Corporation: New York: HarperBusiness, 

1994.  

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA 

(IFPB). Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI): 2015-2019. João Pessoa, 2015. 

Disponível em:< https://www.ifpb.edu.br/transparencia/pdi> Acesso em: 20 abr. 2017.  

 

______. Portal Eletrônico do IFPB. 2017.  Disponível em: 

<https://www.ifpb.edu.br/institucional/sobre-o-ifpb>. Acesso em: 10 mar. 2017.  

 

 

______. Manual do Almoxarifado do IFPB, 2016. 

 

 

______. Procedimento Operacional Padrão nº 01/2017: realização de estimativa de preços 

dos Pregões Eletrônicos, Sistema de Registro de Preços (SRP) e Contratações Diretas. 2017a 

 

 

LOSEKANN, A. G. et al. Análise e Mapeamento de Processo em uma Instituição Pública de 

Ensino Superior. In: Aprender e Empreender na Educação e na Ciência, 2012, Santa Maria, 

RS. Anais... Santa Maria: SEPE, 2012. p. 1-10. Disponível em: 

<http://www.unifra.br/eventos/sepe2012/Trabalhos/5444.pdf>. Acesso em: 28 fev. 2017.  

 

 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia 

Científica. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Metodologia da  Investigação Científica para Ciências 

Sociais Aplicadas. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2016.  

 

MELLO, Carlos Henrique Pereira; SALGADO, Eduardo Gomes. Mapeamento dos processos 

em serviços: estudo de caso em duas pequenas empresas da área de saúde. In: ENEGEP, 25, 

2005, Porto Alegre. Anais... Disponível em: 

<http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/disciplinas/508_enegep2005_enegep0207_0556.pdf.

>. Acesso em: 10 mar. 2017. 

http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_8380_Disserta%E7%E3o%20Final%20-%20Erivelton%20Guizzardi.pdf
http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_8380_Disserta%E7%E3o%20Final%20-%20Erivelton%20Guizzardi.pdf
https://www.ifpb.edu.br/institucional/sobre-o-ifpb
http://www.unifra.br/eventos/sepe2012/Trabalhos/5444.pdf
http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/disciplinas/508_enegep2005_enegep0207_0556.pdf


78 

 

MELLO, Ana Emília Nascimento Salomon de. Aplicação do Mapeamento de Processos e 

da Simulação no Desenvolvimento de Projetos de Processos Produtivos. 2008. 116f. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Itajubá. 

Itajubá, 2008. Disponível em: < http://docplayer.com.br/4604022-Aplicacao-do-mapeamento-

de-processos-e-da-simulacao-no-desenvolvimento-de-projetos-de-processos-

produtivos.html>. Acesso em: 02 mar. 2017.  

 

 

MOREIRA, Elzeni Alves. Gestão e Mapeamento de Processos nas Instituições Públicas: 

um estudo de caso na Diretoria de Administração de Pessoal da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. 2016. 106f. Dissertação. (Mestrado Profissional em Gestão Pública) - 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2016. Disponível em: 

<https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/20829/1/ElzeniAlvesMoreira_DISSER

T.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2017.   

 

 

OLIVEIRA, Alexsandro Alves de. Projeto de Intervenção Adaptando o balancete 

scorecard ao sistema de compras da base aérea de Natal. Projeto de Intervenção. 2016. 

157f. Dissertação. (Mestrado em Gestão Pública) – Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Natal, 2016. Disponível em: < 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/21247/1/AlexsandroAlvesDeOliveira_D

ISSERT.pdf> Acesso em: 10 jan. 2017.   

 

 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Administração de Processos: conceitos, 

metodologias, práticas. 5ed.  São Paulo: Atlas, 2013.  

 

 

OLIVEIRA JÚNIOR, David Rios de. Perfil de gestão na administração pública: estudo de 

caso da Seplan camaçariba e diagnóstico a partir do programa nacional de gestão pública e 

desburocratização –  Gespública. 2008. 168f. Dissertação. (Mestrado Profissional em 

Administração Pública) - Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2008. Disponível em: < 

http://www.adm.ufba.br/sites/default/files/publicacao/arquivo/david_rios_de_oliveira_junior.

pdf> Acesso em: 10 jan. 2017. 

 

 

PAIM, Rafael et al. G                  : pensar, agir e aprender. Bookman: Porto Alegre, 

2009.  

 

 

PALMEIRA, Andressa Fernandes. Proposta de Manual de Procedimentos de Pagamento 

dos Auxílios Estudantis na Universidade Federal do Espírito Santo. 2016. 99f. 

Dissertação. (Mestrado Profissional em Gestão Pública) - Universidade Federal do Espírito 

Santo. Vitória, 2016. Disponível em: 

<http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_10257_Disserta%E7%E3o%20Final%20-

%20Andressa%20Palmeira.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2017.   

 

 

PAVANI JUNIOR, Orlando; SCUCUGLIA, Rafael. Mapeamento e Gestão por Processos – 

BPM. São Paulo: M. Books, 2011. 

https://repositorio.ufrn.br/jspui/browse?type=author&value=Moreira%2C+Elzeni+Alves
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/20829/1/ElzeniAlvesMoreira_DISSERT.pdf
https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/20829/1/ElzeniAlvesMoreira_DISSERT.pdf
http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_10257_Disserta%E7%E3o%20Final%20-%20Andressa%20Palmeira.pdf
http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/tese_10257_Disserta%E7%E3o%20Final%20-%20Andressa%20Palmeira.pdf


79 

 

PRADELA, Simone; FURTADO, João Carlos; KIPPER, Liane Mahlmann. Gestão de 

Processos. Da teoria à Prática. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

 

RIZZETTI, Daniele Medianeira. Padronização de Processos e Rotinas do Núcleo de 

Controle e Manutenção do Sistema de Pagamento. 2014. 160f. Dissertação. (Mestrado 

Profissional em Gestão de Organizações Públicas) - Universidade Federal de Santa Maria, 

RS. 2014. Disponível em: < http://cascavel.ufsm.br/tede//tde_arquivos/2/TDE-2015-03-

06T124637Z-6020/Publico/RIZZETTI,%20DANIELE%20MEDIANEIRA.pdf>. Acesso em: 

04 abr. 2017.  

 

 

RIZZETTI, Danielle Medianeira, et al. Padronização de Processos em uma Instituição Pública 

de Ensino Superior Brasileira. Caderno Profissional de Administração – UNIMEP, v.6, 

n.1, p. 1-21. 2016. Disponível 

em:<http://www.cadtecmpa.com.br/ojs/index.php/httpwwwcadtecmpacombrojsindexphp/artic

le/view/94/92> 03 mar. 2017.  

 

 

SALGADO, C. C. R et al. Contribuições à melhoria de processos organizacionais: uma 

avaliação empírica sob a perspectiva de mapeamento de processos em uma unidade da 

Universidade Federal da Paraíba. Revista Holos, Rio Grande do Norte, v. 1, n. 29, p.151-168, 

mar. 2013. Bimensal.  

 

 

SCHLOSSER, Andréia Lucila da Costa. Mapeamento e Gestão de Processo Aplicados na 

Pró-Reitoria de Infraestrutura da Universidade Federal de Santa Maria. 2014. 160f. 

Dissertação. (Mestrado Profissional em Gestão das Organizações Públicas) - Universidade 

Federal de Santa Maria, 2014. Disponível em: 

https://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/4685/SCHLOSSER%2c%20ANDREIA%20LU

CILA%20DA%20COSTA.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 04 abr. 2017. 

 

 

SHIGUNOV, Felipe. Mapeamento de Processos na Coperve: uma análise para Implantação 

da Gestão de Processos. 2016. 145f. Dissertação. (Mestrado em Administração Universitária) 

- Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2016. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/172574/343251.pdf?sequence

=1&isAllowed=y>. Acesso em: 01 ago. 2017.  

 

 

SILVA, Edna Lúcia; MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da pesquisa e elaboração de 

Dissertação. 4. ed. Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC, 2005. 

 

 

SOUZA, Luidson Saraiva. Gerenciamento de Processos: proposta de melhoria de 

desempenho organizacional do IFB-Campus Samambaia. 2016. 200f. Dissertação. (Mestrado 

Profissional em Gestão Pública) - Universidade de Brasília. Brasília, 2016. Disponível em: 

<http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/20840/1/2016_LuidsonSaraivaSouza.pdf>. Acesso 

em: 01 mar. 2017.  

 

http://cascavel.ufsm.br/tede/tde_arquivos/2/TDE-2015-03-06T124637Z-6020/Publico/RIZZETTI,%20DANIELE%20MEDIANEIRA.pdf
http://cascavel.ufsm.br/tede/tde_arquivos/2/TDE-2015-03-06T124637Z-6020/Publico/RIZZETTI,%20DANIELE%20MEDIANEIRA.pdf
http://www.cadtecmpa.com.br/ojs/index.php/httpwwwcadtecmpacombrojsindexphp/article/view/94/92
http://www.cadtecmpa.com.br/ojs/index.php/httpwwwcadtecmpacombrojsindexphp/article/view/94/92
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/20840/1/2016_LuidsonSaraivaSouza.pdf


80 

 

SORDI, José Osvaldo de. Gestão por Processos: uma abordagem moderna da administração. 

3 ed. São Paulo: saraiva, 2012 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). Curso de Mapeamento e Modelagem de 

Processos. 2013. Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2878441/mod_folder/content/0/Bizagi_2017_Curso

-Mapeamento-BPMN-Bizagi-Total%20%281%29.pdf?forcedownload=1.> Acesso em: 01 

ago. 2017.  

 

 

______. Licitações e Contratos: orientações e jurisprudência. 4 ed. Brasília: TCU, 2010.   

 

 

TRINDADE, Leandro Lopes. Análise da Eficiência dos Processos de Compras Públicas: 

Um estudo de caso na Universidade Federal de Itajubá. 2016. 113f. Dissertação. (Mestrado 

em Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade) - Universidade Federal de Itajubá. Itajubá, 

2016. Disponível em: 

<https://repositorio.unifei.edu.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/440/dissertacao_trindade

_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 19 jan. 2017.  

 

 

VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de Pesquisa em Administração. 6 ed. São Paulo: 

Atlas, 2015.  

 

 

______. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 16 ed. São Paulo: Atlas, 

2016.  

 

 

VILLELA, Cristiane da Silva Santos. Mapeamento de Processos como Ferramenta de 

Reestruturação e Aprendizado Organizacional. 2000. 182f. Dissertação. (Mestrado em 

Engenharia da Produção e Sistemas) - Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis: 

2000. Disponível em: 

<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/78638/171890.pdf?sequence=1&isAl

lowed=y>. Acesso em: 04 abr. 2017. 

 

 

ZAIDEN, Janine Almeida Silva. Escritório de Processos: otimizando a gestão pública do 

Estado de Goiás. In:VI Congresso CONSAD de Gestão Pública, 2013. Anais Eletrônicos... 

Brasília, 2013. Disponível em: <http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2013-

04/escritorio-de-processos-otimizando-a-gestao-publica-do-estado-de-goias.pdf>. Acesso em: 

10 jun. 2017.  

 

 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2878441/mod_folder/content/0/Bizagi_2017_Curso-Mapeamento-BPMN-Bizagi-Total%20%281%29.pdf?forcedownload=1
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2878441/mod_folder/content/0/Bizagi_2017_Curso-Mapeamento-BPMN-Bizagi-Total%20%281%29.pdf?forcedownload=1
https://repositorio.unifei.edu.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/440/dissertacao_trindade_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.unifei.edu.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/440/dissertacao_trindade_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/78638/171890.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/78638/171890.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2013-04/escritorio-de-processos-otimizando-a-gestao-publica-do-estado-de-goias.pdf
http://www.sgc.goias.gov.br/upload/arquivos/2013-04/escritorio-de-processos-otimizando-a-gestao-publica-do-estado-de-goias.pdf


81 

 

APÊNDICE A 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA I 

SERVIDORES LOTADOS NA COORDENAÇÃO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E 

CONTRATOS E COM O DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO DO IFPB-CAMPUS DE 

PRINCESA ISABEL  

 

1 Como se inicia o processo de aquisição de materiais? Existe alguma atividade ou um 

documento (insumos) que chegue ao setor e provoque o início do processo? Quais são os 

insumos?  

 

2 Nesta instituição, o  processo inicia em data ou período certo? Descreva. 

 

3 Descreva as atividades  envolvidas que envolve o processo de aquisição de materiais desde 

o levantamento da demanda até a disponibilização do material ao solicitante . 

 

4 Em quais atividades do processo de aquisição você está envolvido?  

 

5 Quais os problemas ou gargalos você observa? Quais os que ocorrem com maior 

frequência? 

 

6 Quais Unidades e/ou servidores que se relacionam diretamente no processo de aquisição na 

instituição? E como ocorre este relacionamento?  
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APÊNDICE B 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA II 

SERVIDORES LOTADOS NAS COORDENAÇÕES DE PATRIMÔNIO E 

ALMOXARIFADO; PLANEJAMENTO E CONTABILIDADE E NA 

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 
 

 

 

1 - Em que momento seu setor participa do processo de aquisição de materiais? 

 

 

2 - Em quais atividades do processo de aquisição você está envolvido? Descreva todas as 

etapas?  

 

 

3- Quais os problemas ou gargalos você observa? Quais os que ocorrem com maior 

frequência? 

. 
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APÊNDICE C 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa intitulada como “Mapeamento de 

Processo no Setor Público: uma proposta para o processo de aquisições de materiais do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba- Campus de Princesa Isabel”, 

cuja pesquisadora responsável é Danielle Cristina Rodrigues Marques.  

O presente trabalho busca realizar o mapeamento do processo de aquisições por 

compras realizadas no âmbito do IFPB – Campus de Princesa Isabel a fim de apresentar uma 

proposta de intervenção que possibilite melhoria na execução do processo.  

Caso você decida participar, deverá conceder uma entrevista que precisará ser gravada, 

com sua autorização, para posterior regravação e análise de conteúdo. Sua identidade será 

protegida pelo anonimato. A entrevista, que durará em média 30 minutos, contém perguntas 

que versam sobre o processo de aquisições de materiais e não são previstos riscos. 

Durante todo o período da pesquisa, você poderá esclarecer suas dúvidas entrando em 

contato com Danielle Cristina Rodrigues Marques, pelo telefone (83) 99891-0441 ou pelo e-

mail: danielllecrodrigues@gmail.com. 

Você tem o direito de se recusar a participar da pesquisa ou retirar seu consentimento, 

em qualquer fase do seu desenvolvimento, sem nenhum prejuízo. Os dados que você irá nos 

fornecer serão confidenciais e divulgados somente em congressos ou publicações científicas. 

Não divulgaremos nenhum dado que possa revelar sua identidade. Esses dados serão 

guardados pela pesquisadora responsável pela pesquisa, em local seguro e por um período de 

cinco anos. 

Se tiver algum gasto por sua participação na pesquisa, ele será assumido pela 

pesquisadora e reembolsado para você. E se sofrer algum dano comprovado decorrente da 

pesquisa, você será indenizado/a. 

Se tiver qualquer dúvida sobre a ética da pesquisa, você deverá entrar em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, pelo telefone: 3342-

5003, endereço: Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis – Espaço João Machado – 1° Andar – 

Prédio Administrativo - CEP 59.012-300 - Natal/RN, e-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 
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Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você, e a outra, com a 

pesquisadora Danielle Cristina Rodrigues Marques.  

. 

 

Consentimento livre e esclarecido 

 

Depois de ter sido esclarecido sobre os objetivos da pesquisa, sobre sua importância e 

o modo como os dados serão coletados e de conhecer os riscos, os desconfortos e os 

benefícios que ela trará para mim e de ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo 

em participar da pesquisa Mapeamento de Processo no Setor Público: uma proposta para o 

processo de aquisições de materiais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da 

Paraíba- Campus de Princesa Isabel e autorizo a divulgação das informações fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado me identifique. 

____________________________________, ____/____/____  

Local   data 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo - Mapeamento de Processo no Setor 

Público: uma proposta para o processo de aquisições de materiais do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba- Campus de Princesa Isabel, declaro que assumo a 

inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e os 

direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como 

manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente de que, na inobservância do compromisso ora assumido, 

estarei infringindo as normas e as diretrizes propostas pela Resolução 510/16 do Conselho 

Nacional de Saúde – CNS, que dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências 

Humanas e Sociais. 

_________________________, ____/____/____ 

Local                                                       data 

 

______________________________________________ 

Danielle Cristina Rodrigues Marques 
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APÊNDICE D 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada Mapeamento de Processo no Setor 

Público: uma proposta para o processo de aquisições de materiais do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba- Campus de Princesa Isabel poderá trazer 

e entender os métodos que serão usados para a coleta de dados, e estar ciente da necessidade 

de gravar minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Danielle 

Cristina Rodrigues Marques a gravar minha entrevista sem custos financeiros para nenhuma 

das partes. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima 

citada de me garantir os seguintes direitos: 

 

1. Poderei ler a transcrição de minha gravação; 

 

2. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui proposta e outras publicações  dela decorrentes, quais sejam: revistas 

científicas, congressos e jornais; 

 

3. Minha identidade não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

 

4. Qualquer outra forma de utilizar essas informações só poderá ser feita com minha 

autorização; 

 

5. Os dados coletados serão guardados durante cinco anos, sob a responsabilidade da 

pesquisadora. Depois desse período, serão destruídos.   

 

6. Serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e da transcrição de minha entrevista. 

 

_____________________________, ____/____/____ 

 Local data 

  

_____________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

_________________________________________________ 

Danielle Cristina Rodrigues Marques 
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APÊNDICE E 

 

ROTEIRO PARA CONDUÇÃO DO GRUPO FOCAL: ANÁLISE DO PROCESSO 

 

1 Existe alguma atividade que seja desnecessária e que possa ser eliminada ou reduzida sem 

prejuízo ao processo? 

2 Quais atividades poderiam ter a sua sequência alterada para otimizar o processo? 

3 Há alguma atividade que não esteja clara, que necessite de um maior detalhamento, ou até 

ser desdobrada em mais atividades, devido à sua complexidade ou importância? 

4 As atribuições dos atores (papéis e responsabilidades) são claras? 

5  Existe alguma responsabilidade atribuída a mais de um ator, que possa gerar erro ou 

confusão na sua execução? Quem deve ser o responsável de fato pela execução da atividade? 

6 Os executores do processo possuem as competências, habilidades e atitudes necessárias? 

Quais capacitações podem ser propostas para resolver ou suprir alguma deficiência 

identificada? 

7 Quais problemas identificados no processo? Quais são as causas para cada problema 

identificado e possíveis soluções?  

 

Adaptado do Conselho Nacional do Ministério Público (2016) 
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APÊNDICE F 

 

Proposta de Mapeamento To Be 

Processo de Aquisições de Materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

Mapeamento To Be 
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Versão: 1.0 

Autora: DANIELLE CRISTINA RODRIGUES MARQUES 

P R O C E S S O  D E  A Q U I S I Ç Ã O  D E  M A T E R I A I S  

Este manual apresenta as etapas propostas para execução dos processos de aquisições 

de materiais no âmbito do IFPB-Campus de Princesa Isabel.   

ELEMENTOS DO PROCESSO 

Evento 

 

Este evento indica o início do processo. 

 

Levantar Demanda  

 

O levantamento da demanda consiste em verificar a necessidade de aquisição de 

determinado objeto, em quais quantidades e com quais especificações. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Unidades Administrativas ou Acadêmicas. 

 

Consultar Existência de Material em Estoque 

 

Com a demanda devidamente levantada, o solicitante irá se dirigir à Coordenação de 

Patrimônio e Almoxarifado para verificar a existência do objeto no estoque da instituição. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Unidades Administrativas ou Acadêmicas. 

 

Verificar Existência do Material ou Similar 

 

A Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado irá verificar no SUAP se o item solicitado 

consta do estoque. Caso conste, irá realizar a liberação do material ao solicitante. Caso não 

conste, será sugerido ao solicitante a retirada de item similar, se houver, e, na recusa do 

solicitante ou inexistência de item similar, será emitida declaração da inexistência do material 
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Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio. 

 

Material Disponível? 

 

Gateway sim/não acerca da existência de material disponível no estoque. 

 

Emitir Declaração de Existência de Material 

 

Verificada a inexistência do material solicitado ou item semelhante, A Coordenação de 

Patrimônio e Almoxarifado irá emitir uma declaração de que aquele item não consta do 

estoque do campus. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio. 

 

Formalizar Demanda 

 

Com o objeto bem detalhado e a quantidade demandada bem dimensionada, o Solicitante 

irá realizar pesquisa de preços do objeto, utilizando preferencialmente a ferramenta do 

Governo Federal Painel de Preços. Realizada a pesquisa de preços, irá formalizar a demanda 

por meio do formulário online constante do portal do IFPB Campus Princesa Isabel.  

Participante do Processo/Responsabilidade: Unidades Administrativas ou Acadêmicas. 

 

Abrir Processo  

 

O solicitante irá abrir o processo com os seguintes documentos: Solicitação de 

Bens/Serviços, declaração de inexistência de material da CPA e pesquisa de preço com pelo 

menos três preços para cada material.  

Participante do Processo/Responsabilidade: Protocolo. 
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Analisar Viabilidade Orçamentária 

 

A Direção de Administração, Planejamento e Finanças receberá o processo e irá 

verificar, com base no valor dos itens solicitados, se há disponibilidade de recursos 

orçamentários para o pagamento da despesa. Se for o caso, irá emitir o documento 

denominado Declaração de Adequação Orçamentária. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Direção de Administração, Planejamento e 

Finanças. 

 

Viabilidade  Orçamentária? 

 

Gateway sim/não acerca da viabilidade orçamentária da aquisição. 

 

Processo Corretamente Instruído? 

 

Gateway sim/não acerca da correta instrução do processo. 

 

  Devolve para Correções 

 

A Direção de Administração, Planejamento e Finanças, caso verifique a existência de 

falhas na instrução processual irá retornar o processo ao solicitante para as devidas correções. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Direção de Administração, Planejamento e 

Finanças. 

 

Corrigir Processo 

 

O solicitante irá receber o processo da Direção de Administração, Planejamento e 

Finanças e realizar as correções necessárias informadas pela mesma. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Unidades Administrativas ou Acadêmicas. 
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Autorizar  Aquisição 

 

Com o processo devidamente instruído, e verificada a viabilidade orçamentária da 

aquisição, a Direção de Administração, Planejamento e Finanças irá enviar o processo à 

Direção Geral e esta, por sua vez, irá autorizar ou não a aquisição do objeto. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Diretoria Geral 

 

Aquisição Autorizada? 

 

Gateway sim/não acerca da autorização de aquisição do objeto. 

 

Verificar Ata de Registro de Preço Vigente   

 

Com a aquisição devidamente autorizada pela Direção Geral, o processo seguirá para a 

Coordenação de Compras, Licitações e Contratos que irá verificar a existência de Ata de 

Registro de Preços onde conste o objeto solicitado e na qual o campus tenha figurado como 

órgão participante. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Compras, Licitações e 

Contratos. 

 

Ata  Vigente? 

 

Gateway sim/não acerca da existência de Ata de Registro de Preços vigente. 

 

Fazer  Juntada ao Processo de IRP 

 

Caso verificada a existência de Ata de Registro de Preços onde conste o objeto solicitado 

e na qual o campus tenha figurado como órgão participante, o processo de solicitação será 

juntado ao processo principal, que trata da manifestação de interesse na Intenção de Registro 

de Preços do órgão gerenciador. 
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Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Compras, Licitações e 

Contratos. 

 

Vigência da Ata Superior a 180 dias? 

 

Gateway sim/não acerca do caso da Ata de Registro de Preços estar vigente há mais de 

180 dias. 

 

Analisar Compatibilidade dos Preços da ARP 

 

A Coordenação de Compras, Licitações e Contratos irá comparar os preços informados 

pelo solicitante e os preços registrados na ARP, para verificar que a compra dos itens 

registrados seria vantajosa para a Administração. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Compras, Licitações e 

Contratos. 

 

Preços Compatíveis? 

 

Gateway sim/não acerca da compatibilidade dos preços informados pelo solicitante e os 

registrados na ARP, isto é, se os preços registrados na ARP não superam as médias de preços 

informados pelo solicitante. 

 

Juntar Certidões dos Fornecedores 

 

Caso os preços registrados na ARP estejam compatíveis com os informados pelo 

solicitante, a Coordenação de Compras, Licitações e Contratos procederá a compra dos itens 

registrados na mesma, providenciando antes a juntada das certidões do(s) fornecedor(es) do 

objeto que atestam as mesmas condições de habilitação dos fornecedores verificada na 

licitação e então encaminhar o processo para Emissão de Nota de Empenho. 
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Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Compras, Licitações e 

Contratos. 

 

Analisar Pesquisa de Preço 

 

A Coordenação de Compras, Licitações e Contratos realizará a análise dos preços 

informados pelo solicitante, atestando que estes, de fato, refletem os preços praticados no 

mercado. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Compras, Licitações e 

Contratos. 

 

 

Definir Modalidade Licitatória ou Contratação Direta 

 

Com todas as informações anteriores colacionadas aos autos, a Coordenação de 

Compras, Licitações e Contratos definirá se deverá ser realizada licitação, comumente na 

modalidade pregão, ou contratação direta dos itens solicitados, comumente por dispensa de 

licitação em razão do valor, quando o valor destes não superar R$ 8.000 (oito mil reais). 

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Compras, Licitações e 

Contratos. 

 

Gateway 

 

Gateway Pregão Eletrônico/Dispensa de Licitação acerca da modalidade licitatória ou 

contratação direta dos itens solicitados. 

 

Elaborar Edital e Anexos 

 

Caso necessária a realização de licitação, na modalidade pregão, a Coordenação de 

Compras, Licitações e Contratos procederá a elaboração da minuta do Edital e seus anexos. 
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Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Compras, Licitações e 

Contratos. 

 

Emissão de Parecer Jurídico 

 

Com a minuta do Edital e seus anexos elaborados e juntados aos autos do processo, este 

seguirá para a Procuradoria Federal para emissão de parecer jurídico. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Procuradoria Jurídica 

 

Realizar Eventuais Ajustes 

 

Com o parecer jurídico colacionado aos autos, a Coordenação de Compras, Licitações e 

Contratos analisará as recomendações da Procuradoria e efetuará, no que for possível, as 

alterações colocadas pelas recomendações. Após, publicará o edital. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Compras, Licitações e 

Contratos. 

 

Realizar Certame 

 

Na data e horário marcados no Edital, será aberta a sessão pública do certame, quando 

ocorrerão todos os atos relativos à licitação. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Compras, Licitações e 

Contratos. 

 

Elaborar Termo de Referência 

 

Caso o valor dos itens solicitados não ultrapasse o limite de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

será realizada a dispensa de licitação. Antes de proceder a cotação de preços junto aos 

fornecedores, a Coordenação de Compras, Licitações e Contratos elaborará Termo de 

Referência onde constarão todos os elementos relativos ao objeto e à forma de executá-lo. 
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Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Compras, Licitações e 

Contratos. 

 

Cotação Eletrônica? 

 

Gateway sim/não acerca da realização de Cotação Eletrônica de preços. 

 

Realizar Cotação Eletrônica  

 

Incluir pedido de Cotação Eletrônica no SIASG e, após o término do prazo para envio 

das propostas de preços, adjudicar o objeto ao fornecedor mais bem classificado, observada a 

regularidade fiscal e trabalhista do mesmo. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Compras, Licitações e 

Contratos. 

 

Homologar Certame 

 

A Direção Geral receberá o processo de compra com todos os atos relativos à seleção do 

fornecedor e homologará o procedimento no qual se deu tal seleção. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Direção Geral. 

 

Emitir Empenho 

 

Uma vez autorizada pela Direção Geral e tendo o fornecedor sido selecionado, a 

aquisição do objeto poderá ser realizada. A Coordenação de Planejamento e Contabilidade irá 

emitir o documento denominado Nota de Empenho, que formaliza o empenho da despesa no 

orçamento. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Planejamento. 
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Emitir Autorização de Fornecimento (AF) 

 

Após emissão da Nota de Empenho, a Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado 

receberá o processo e irá elaborar Autorização de Fornecimento ao fornecedor. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio. 

 

Enviar AF e NE ao Fornecedor 

 

Após elaboração da Autorização de Fornecimento, a Coordenação de Patrimônio e 

Almoxarifado a irá enviar ao fornecedor, juntamente com uma cópia da Nota de Empenho, 

solicitando o aviso de recebimento por parte do fornecedor. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio. 

 

Aguardar Prazo de Entrega 

 

A Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado irá contar o prazo de fornecimento do 

objeto conforme o estipulado no Edital ou Termo de Referência do processo a partir do aviso 

de recebimento da AF e NE por parte do fornecedor. 

 

Material entregue? 

 

Gateway sim/não acerca do fornecimento do objeto. 

 

Recebimento de Materiais 

 

Trata-se de um subprocesso denominado recebimento dos materiais. 
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Abrir Processo de Pagamento 

 

Recebido o material, a Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado irá abrir processo de 

pagamento juntando a Nota Fiscal, certidões do fornecedor e despacho de ateste (Termo de 

Recebimento).  

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio. 

 

Apropriar Nota Fiscal 

 

Ao receber o processo de pagamento encaminhado pela Coordenação de Patrimônio e 

Almoxarifado será efetuada a análise do processo e efetuada a apropriação da nota fiscal no 

SIAFI, ou seja, o registro contábil da Nota fiscal no Sistema de Administração Financeira do 

Governo Federal. Por meio da apropriação da Nota Fiscal no Sistema é que registra 

contabilmente a obrigação a pagar e as retenções dos impostos devidos. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Execução Orçamentária e 

Financeira. 

 

Solicitar Recursos Financeiros 

 

O recurso financeiro não está imediatamente disponível, sendo solicitado via sistema - 

SIAFI. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Execução Orçamentária e 

Financeira. 

 

Solicitar Autorização para Pagamento 

 

Com a Nota Fiscal apropriada e os recursos financeiros solicitados, a Coordenação de 

Execução Orçamentária e Financeira irá solicitar da Direção Geral (ordenador de despesas) 

autorização para pagamento. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Execução Orçamentária e 

Financeira. 
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Autorizar Pagamento 

 

Mediante solicitação da Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira, a Direção 

Geral irá emitir despacho autorizando pagamento. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Direção Geral. 

 

Aguardar Recursos Financeiros 

 

Aguardar até que seja enviado ao campus os recursos financeiros para pagamento da 

despesa. 

 

Efetuar Pagamento 

 

Com os recursos financeiros disponíveis, realizar o pagamento ao fornecedor. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Execução Orçamentária e 

Financeira. 

 

 Encaminhar para Apuração de Fatos 

 

Caso o material não tenha sido entregue, a Coordenação de Patrimônio e Almoxarifado 

irá encaminhar o processo para a Comissão Permanente de Apuração de Fatos a fim de que 

seja aberto processo para aplicação de sanção administrativa em face de possível 

inadimplemento. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio. 

 

Realizar Cotação Tradicional 
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Justificada a impossibilidade ou desvantajosidade de realização de cotação eletrônica, a 

Coordenação de Compras, Licitações e Contratos irá realizar um levantamento de mercado 

para solicitar dos fornecedores do objeto a ser adquirido proposta de preço. Com pelo menos 

3 propostas, a Administração contratará com o fornecedor que ofertou o menor preço, 

observada a regularidade fiscal e trabalhista deste a compatibilidade do preço ofertado com o 

praticado no mercado. Justificadamente, a contratação pode ser feita com menos propostas. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Compras, Licitações e 

Contratos. 

 

Informa ao Solicitante 

 

Caso não haja viabilidade orçamentária para custeio dos materiais solicitados, o 

solicitante será informado acerca do fato. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Direção de Administração, Planejamento e 

Finanças. 

 

Informar ao Solicitante 

 

Caso não seja autorizada a aquisição, o solicitante será informado acerca do fato. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Direção Geral. 

 

Liberar Material 

 

Com o material solicitado disponível em estoque, a Coordenação de Patrimônio e 

Almoxarifado realizará a liberação do material ao solicitante, dando baixa de tal liberação no 

SUAP. 

Participante do Processo/Responsabilidade: Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio. 

Evento 

Este evento indica o fim do processo. 
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