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RESUMO 

 

Durante muitas décadas as organizações modernas atuaram sob o enfoque da divisão do 

trabalho. Para adaptar-se às exigências do mercado e manterem-se competitivas, as 

organizações buscam constantemente a melhoria de seus processos e resultados, com o 

propósito de minimizar as deficiências e principalmente os custos, mantendo a 

qualidade dos produtos e serviços. A evolução e as mudanças do modo de produção e 

dos tipos de organização sempre estiveram atreladas ao desenvolvimento e às 

exigências de modificações nas formas do trabalho, mas foi a partir do início do período 

da Revolução Industrial que surgiu a necessidade de uma forma mais organizada do 

trabalho. Assim, inicia-se a discussão de gestão de processos, tema central deste 

trabalho. Para que os processos possam ser integrados e controlados, é necessário torná-

los formalizados tanto quanto os objetos que eles usam ou processam informações 

acessadas ou geradas, recursos requeridos, responsabilidades e autoridades necessárias. 

E para tal é necessário o uso de métodos e ferramentas. Diante disso, os métodos 

utilizados para a realização da gestão de processos passam a ser uma preocupação para a 

organização perante a qualidade e eficiência dos mesmos, sendo ajustados quando 

necessário, por meio do redesenho dos processos. Dentre os diferentes tipos de 

organização produtiva, seja pública ou privada, há necessidade de se coordenar o 

trabalho. Assim, acontece com a administração da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Neste contexto, o 

presente trabalho visa identificar a forma de gestão empregada nestas duas instituições e 

a problemática enfrentada no decorrer dos processos. Foi feito um levantamento de 

fontes de informação bibliográfica sobre os conceitos ministrados na área de 

Biblioteconomia, de forma a investigar a utilização dos conceitos na Gestão Pública 

Federal. 

 

Palavras chave: Processos. Organizações. Gestão Pública. 
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1INTRODUÇÃO 

A evolução e as mudanças do modo de produção e dos tipos de organização sempre 

estiveram atreladas ao desenvolvimento e às exigências de modificações nas formas do 

trabalho, mas foi a partir do início do período da Revolução Industrial, que surgiu uma 

forma mais organizada do trabalho (TAYLOR, 1990). 

Durante muito tempo, as organizações “estavam preocupadas em ganhar eficiência e 

produtividade, visando aumentar a oferta de produtos e serviços” (D’ASCENÇÃO, 

2010, p. 24), focadas apenas na sua realidade interna. Para Davenport (1994, p.187), as 

empresas “baseiam-se na função ou no produto, com pouca ou nenhuma orientação para 

o processo”. Porém, diante à concorrência e influências do mercado, as empresas têm 

melhorado continuamente seus processos alinhando-os à qualidade de seus produtos e 

serviços. (DAVENPORT, 1994) 

A revolução tecnológica e competitiva mudou o mundo organizacional, a adoção de 

novas práticas de gestão e os métodos globais de produção. No entanto, muito tempo se 

passou desde a Revolução Industrial e os princípios do taylorismo continuam influentes 

nos estilos de gerenciamento adotados por muitas empresas, ou seja, foco no controle, 

jornada de trabalho, produtividade, divisão entre executores e planejadores, dentre 

outros. 

No início dos anos 90, as organizações passaram a incorporar a visão de processos nos 

negócios, através da qualidade total e da reengenharia de processos, na busca de maior 

eficiência e eficácia gerencial. (PAIM, 2009, p.24) 

Sendo assim, dentro da realidade atual, a organização orientada por processo pode 

garantir a eficiência dos meios de produção e a eficácia dos seus resultados. As ideias 

supracitadas fundamentam-se conforme Hammer (1996, apud GONÇALVES, 2000, 

p.14 ) :  

“[...] na ideia de que a organização orientada para processos está surgindo 

como a forma organizacional dominante para o século XXI. Abandonando a 

estrutura por funções, que foi a forma organizacional predominante nas 

empresas do século XX, as empresas estão organizando seus recursos e 

fluxos ao longo de seus processos básicos de operação. Sua própria lógica de 

funcionamento está passando a acompanhar a lógica desses processos, e não 

mais o raciocínio compartimentado da abordagem funcional.” 

 



13 

 

Entretanto, para as organizações alcançarem esses objetivos, é necessário que entendam 

o conceito de processos e a sua importância para a administração de empresas. 

Gonçalves (2000) afirma que é praticamente impossível as empresas hoje evitarem 

temas como redesenho de processos, organização por processos e gestão por processos.  

Para Harrigton (1991, apud OLIVEIRA, 2009, p. 9) processo é um “grupo de tarefas 

que têm interligação lógica, baseadas no uso de recursos da empresa para gerar 

determinados resultados consistentes com seus objetivos”. 

Desse modo, podemos dizer que os processos de uma empresa são elementos 

estratégicos que a sustentam, uma vez que todo trabalho realizado faz parte de algum 

processo interno ou externo à empresa.  

Para fins de pesquisa, a proposta deste trabalho é evidenciar por meio de revisão 

bibliográfica, os conceitos atrelados à gestão de processos e o funcionamento 

organizacional de duas Instituições Públicas Federais: a Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio). Não 

está sendo avaliado aqui o funcionamento organizacional de toda a instituição, mas sim 

de cinco Unidades de Informação responsáveis pelos processos administrativos de 

entrada e saída de estudantes, docentes, aposentados e funcionários públicos. As 

unidades pesquisadas foram as seguintes: Pró Reitoria de Gestão e Governança – PR-6, 

Pró Reitoria de Extensão e Cultura – PR-5 e da Divisão de Gestão Documental e da 

Informação – DGDI, todas pertencentes à UFRJ localizadas na Cidade Universitária. 

Além da, Divisão de Desenvolvimento de Pessoas da UniRio localizada na Av. Paster, 

em Botafogo. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Identificar o modelo de gestão empregado nas Unidades de Informação pesquisadas. 

Entender o porquê da Gestão Pública não funcionar de forma eficiente.  

2.2 Objetivos Específicos 

Conceituar os termos de gestão de processos, gestão por processos, organização e 

instituição, estrutura organizacional e administração pública, de forma a dar subsídio 

para o desenvolvimento do trabalho; 

Observar a problemática da gestão empregada nas unidades pesquisadas 

 

3 JUSTIFICATIVA 

A gestão pública citada neste trabalho refere-se à administração de duas grandes 

instituições acadêmicas. Os fluxos de trabalho que serão avaliados são da área 

administrativa das universidades.  

O propósito é saber se as Unidades de Informação tem ciência da gestão que é 

empregada na instituição e se conhecem a técnica sobre Gestão de Processos. Bem 

como, se tem conhecimento sobre como é o fluxo dos processos ou das atividades que 

são realizadas na Universidade Federal do Rio de Janeiro e na Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro. 

A Biblioteconomia é uma área que se destina ao estudo dos princípios racionais para 

realizar, com maior eficácia e o menor esforço possível, os fins específicos da 

biblioteca. De acordo com a Americam Library Association (ALA apud Russo 2010, 

p.47), o conceito de Biblioteconomia é definido como uma área voltada para a aplicação 

prática de princípios e normas à criação, organização e administração de bibliotecas.  

Para o estudioso Buonocore (1993 apud RUSSO, 2010, p.45), a Biblioteconomia se 

divide em duas subáreas: a técnica e a administrativa. A primeira preocupa-se com a 

seleção, a aquisição, a catalogação, a classificação e a ordenação das obras nas 

bibliotecas; a segunda subárea é destinada ao local, a arquitetura, o mobiliário, o 
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pessoal, o uso, o regulamento, os recursos financeiros para que a biblioteca pudesse 

atender aos seus usuários com eficiência. 

Pode-se perceber que nas definições mencionadas sobre a Biblioteconomia, encontram-

se capacidades e/ou competências para formar, além de um bibliotecário, um Gestor em 

Unidades de Informação (UI). De tal forma que o nome do curso oferecido pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, que forma Bibliotecários, profissionais e 

gestores da informação, é Biblioteconomia e Gestão de Unidades de Informação.  

O intuito aqui não é mostrar que somente os formados pela UFRJ em Biblioteconomia 

são capazes de gerenciar de forma totalmente efetiva uma UI. Até porque a gestão não 

depende apenas da disponibilidade e do conhecimento de prévio, mas sim da união de 

todos. 

4 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a realização deste trabalho consiste em observação, relato 

de experiência e a apresentação de um questionário como método de avaliação e 

investigação da gestão utilizada em alguns departamentos da UFRJ e em uma UI da 

UniRio. 

O intuito principal era pesquisar sete unidades de informação totalizando quinze 

pessoas, mas devido a eventos inesperados, à indisponibilidade de funcionários que 

aceitassem participar da pesquisa, alegando possíveis repressões e incompatibilidade de 

horário devido à sobrecarga de trabalho, o estudo foi efetuado com quatro unidades e 

nove pessoas. Sendo, sete pessoas que responderam diretamente o questionário e duas 

através de conversa informal. O público alvo da pesquisa, em sua maioria, foram 

diretores e/ou gestores de departamento. 

Cada UI pesquisada possui como finalidade disponibilizar ao usuário documentos de 

acordo com sua necessidade. Sendo assim, as UI pesquisadas e a quantidade de pessoas 

entrevistadas foram as seguintes: 
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Quadro 1. Unidades de informação pesquisada X entrevistados 

Divisão de Gestão Documental e da 

Informação – DGDI subordinada a Pró 

Reitoria de Gestão e Governança – PR-6 

- UFRJ 

1 (uma) estagiária da seção de protocolo 

1(um) chefe de seção 

1 (um) Diretor  

Divisão de Contabilidade subordinada a 

Pró Reitoria de Gestão e governança – 

PR-6 - UFRJ 

1(um) prestador de serviço da seção  

1(um) Diretor- Gestor 

Superintendência Administrativa de 

Extensão subordinada a Pró Reitoria de 

Extensão – PR-5 - UFRJ 

1(uma) Chefe substituta 

Divisão de Desenvolvimento de Pessoas – 

DDP - UniRio 

1 (um) Diretor da divisão 

Fonte: elaborado pela autora 

O questionário teve oito perguntas, quatro com resposta única e quatro com resposta 

aberta. As questões eram expostas sob seis diferentes indicadores:  

1. Nível de conhecimento de gestão de processos. (duas questões com resposta única 

cada) 

2. Intenção organizacional em investir no aperfeiçoamento dos processos. (resposta 

única) 

3. Nível da eficiência administrativa. (duas questões com resposta única cada) 

4. Identificação das causas de ineficiência dos processos administrativos. (resposta 

múltipla) 

5. Maiores dificuldades encontradas por não conseguir gerenciar por processos. 

(resposta múltipla) 

6. Principais benefícios gerados através da gestão de processos. (resposta múltipla) 

As questões das entrevistas são iguais para todos os entrevistados, de modo, a avaliar a 

padronização das respostas e as respostas mais frequentes. O questionário e as respostas 

podem ser observados nos Anexos.  
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Todas as UI realizam o processamento dos documentos, através do gerenciamento 

eletrônico de documentos, outro conceito abordado no trabalho e de muita relevância 

nas entrevistas.   

5 BASE CONCEITUAL 

5.1Organização X Instituição 

Entende-se por organização, “[...] um sistema planejado de esforço cooperativo no qual 

cada participante tem um papel definido a desempenhar e deveres e tarefas a executar”. 

(CURY, 2000, p. 116). 

Uma organização pode ser conceituada de várias maneiras, como uma forma 

que assume uma associação humana para alcançar um propósito comum, 

conjunto de pessoasque conscientemente combinam seus esforços individuais 

para a concretização de uma tarefa comum, unidade social conscientemente 

coordenada, composta de duas ou mais pessoas para atingir um objetivo 

comum, sistemas cooperativos, formados por pessoas que se comunicam 

entre si e desenvolvem ações tendo em vista alcançar um propósito 

comum.(CURY, 2000; ROBBINS, 2002; BASTOS et al.., 2004) 

Como o trabalho proposto visa à pesquisa da gestão em duas universidades públicas, 

explica-se também o que é instituição. 

A diferença básica entre organizações e instituições é estabelecida por Selznick, quando 

distingue os atributos limites de cada conceito no momento em que são aplicados à 

administração. Parte do princípio que as organizações instituições possuem marcos 

específicos em suas concepções e práticas. 

As organizações são simplesmente um instrumento técnico, racional, 

utilizados para canalizar energia humana na busca de objetivos pré-fixados, 

cuja sobrevivência depende exclusivamente da sua capacidade de atingir 

resultados e de adaptar-se às mudança ambientais para evitar obsolescência 

técnica. Ao contrário, as instituições são organismos vivos, produto de 

necessidades e pressões sociais, valorizadas pelos seus membros e pelo 

ambiente, portadora de identidades próprias, preocupadas não somente com 

lucros ou resultados, mas com sua sobrevivência e pererenidade, e guiada por 

um claro sentido de missão. As pessoas constroem suas vidas em torno delas, 

identificam-se com elas e tornam-se dependentes delas. 

(Selznick, 1972 apud ANDRADE, 2010, p.84) 

A distinção entre organização e instituição também é feita por Srour (1998 apud 

ANDRADE, 2010, p.84), a instituição é definida como “o conjunto de normas sociais, 

geralmente de carácter jurídico, que gozam de reconhecimento social. Já as 
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organizações podem ser definidas como coletividade especializada na produção de um 

determinado bem ou serviço.” 

Quadro 2: Tipos de organização  

Tipos de organizações Características 

Industriais São aquelas que transformam matérias-primas, manualmente 

ou com auxílio de máquinas e ferramentas, fabricando 

mercadorias.  

Comerciais São aquelas que vendem mercadorias diretamente ao 

consumidor ou aquelas que compram do produtor para 

vender ao varejista. 

Agroindustriais São os produtores rurais pessoas jurídicas, cuja atividade 

econômica é a industrialização de produção própria ou 

adquirida de terceiros. 

Serviços São aquelas cujas atividades não resultam na entrega de 

mercadorias e sim no oferecimento do próprio trabalho ao 

consumidor. 

Empresas públicas São as pessoas jurídicas de capital público, instituídas por 

um ente estatal (União, estado ou município), com a 

finalidade prevista em lei, ou seja, são entidades da 

administração pública indireta. 

Sociedades de 

economia mista 

São as pessoas jurídicas constituídas por algum ente estatal 

(União, estados ou municípios), sob o regime de sociedade 

anônima, nas quais o governo é o principal acionista. 

Autarquias São pessoas jurídicas de direito público de natureza 

meramente administrativa, criadas por lei específica, para a 

realização de atividades, obras ou serviços descentralizados 

da atividade estatal que as criou. As autarquias podem 

desempenhar atividades econômicas, educacionais, 

previdenciárias e quaisquer outras outorgadas pela entidades 

estatal matriz, mas sem subordinação hierárquica, sujeitas 

apenas ao controle finalístico de sua administração e da 

conduta de seus dirigentes. 
Fonte:ANDRADE, 2010. Adaptado. 

Através da análise do quadro, percebe-se que as unidades de informação pesquisadas, 

universidades, pertencem a autarquia. Logo, fazem parte da administração pública. 

5.2 Administração Pública 

O conceito formal e material de administração pública é apresentado por Hely Lopes 

Meirelles (1997 apud ANDRADE, 2010, p.80) como: 

[...] o conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do 

Governo; em sentido material é o conjunto das funções necessárias aos 

serviços públicos em geral; em acepção operacional é o desempenho perene e 

sistemático, legal e técnico, dos serviços próprios do Estado ou por ele 
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assumidos em benefício de coletividade. Numa visão global, a Administração 

é, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado à realização de seus 

serviços, visando à satisfação das necessidades coletivas. 

5.3Processo 

“Um processo é um conjunto definido de atividades ou comportamentos executados por 

humanos ou máquinas para alcançar uma ou mais metas” e ainda “(...) são compostos 

por várias tarefas ou atividades inter-relacionadas que solucionam uma questão 

específica” (ANTONUCCI et al., 2009, p. 23).  

Segundo Davenport (1994, p.6-8), processo é definido como: 

Uma ordenação específica de atividades de trabalho através do tempo e do 

espaço, com um início, um fim e um conjunto claramente definido de 

entradas e saídas: uma estrutura para a ação.  

 

Sendo assim, a definição de Davenport pode ser atestada pela figura abaixo que 

representa a atividade básica de um Sistema
1
, o qual possui três componentes: 

 

Figura 1. Diagrama representando a atividade básica de um processo 

Ambiente 

 

Retroalimentação (Feedback) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

 

                                                 
1
 “Sistema é um grupo de componentes inter-relacionados que trabalham juntos rumo a uma meta comum 

recebendo insumos e produzindo resultados em um processo organizado de transformação”. 

ENTRADA 
(Input) 

PROCESSO  SAÍDA 
(output) 
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A entrada envolve a captação e reunião de elementos que entram no sistema 

para serem processados. 

O processamento envolve processos de transformação que convertem insumo 

(entrada) em produto. 

Saída envolve a transferência de elementos produzidos por um processo de 

transformação até seu destino final. (BONSEMBIANTE) 

Em outras palavras, o processo é a maneira através da qual a organização transforma 

insumos em resultados que visam atender as necessidades estabelecidas pelos clientes, 

ou no caso de uma biblioteca, os usuários. Os componentes do processo, por exemplo, 

da ida de um usuário ao ambiente da biblioteca envolve o trabalho humano, informação, 

tecnologia, métodos, materiais e gerenciamento. 

Salerno (1999), sintetiza uma série de definições da seguinte forma:   

As características de um processo seriam: 
- Uma organização estruturada, modelada em termos de trocas entre as 

atividades constitutivas. Essa organização se constitui pela ligação como 

cliente final. 

- Entradas tangíveis (produtos, faturas, pedidos, etc.) ou intangíveis (decisão 

de lançar novos produtos, demanda de investimentos etc.). 

- Saídas: o resultado do processo. É um ponto de partida para a construção da 

organização. 

- Recursos: não é a somatória de recursos locais, mas a utilização racional 

dos recursos que são ao mesmo tempo, localmente necessários e úteis ao 

processo. É possível que alguns recursos fiquem dedicados a um processo, 

mas outros não, podendo ter um uso variado. 

- Custo dor recursos globais valorizados dão o custo de um processo. 

- Um desempenho global, medido por alguns (poucos) indicadores que deve 

ser explicitado em desempenhos locais para cada atividade. Esses indicadores 

seriam a única referência de avaliação sobre o resultado do processo, o único 

critério de coresponsabilidade entre os atores. Localmente, têm-se 

indicadores de meios e não de objetivos. 

- Fatores de desempenho ligados aos pontos críticos: são pontos privilegiados 

de reflexão sobre a gestão econômica do processo e sobre os principais 

instrumentos de ação. Pontos críticos podem ser atividades ou coordenações. 

- Um desenrolar temporal, dado que um evento detona o processo (por 

exemplo, chegada de um pedido) e outro o fecha (entrega). O processo se 

desenrola segundo uma temporalidade organizável e mensurável. 

Já Smith e Fingar (2003), relacionam processos com a “coordenação do trabalho e os 

definem como um conjunto de atividades colaborativas e transacionais coordenadas 

dinamicamente e completamente para agregar valor ao consumidor”. 

Notadamente, o processo começa e termina com o cliente. É o cliente quem aciona o 

início do processo expressando suas necessidades e, no final, é exatamente para ele que 

os resultados do processo retornam como um feedback. 
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Para exemplificar a definição dada por Smith e Fingar (2003) com agregação de valor 

ao consumidor, suponhamos as tarefas do dia a dia de um Mediador de Leitura para 

crianças que não têm acesso à biblioteca. Com grande possibilidade serão listados os 

seguintes itens como tarefas do dia a dia: 

  Visualização dos livros na estante da biblioteca; 

  Separação de alguns livros, de acordo com critérios pessoais, como capa, textura, 

forma, títulos interessantes; 

  Escolha dos livros para leitura; 

  Higienização dos livros; 

  Apresentação dos livros para as crianças; 

  Escolha dos livros a serem lidos de acordo com a preferência das crianças; 

 Mediação da Leitura para o público-alvo; 

 e por fim, Retorno dos livros mediados à biblioteca. 

Neste caso, cada tarefa mencionada, quando considerada isoladamente, não representa 

necessariamente um processo, mas sim uma atividade. Somente, quando essas 

atividades são encadeadas, isto é, colocadas em uma sequência lógica de execução, é 

que passam a compor um processo. No exemplo proposto, se separarmos as atividades: 

visualizar os livros, separar alguns livros, escolher os livros que serão lidos, higienizá-

los e apresentá-los as crianças, veremos que elas compõem um conjunto de atividades 

que normalmente são executadas na sequência apresentada. Portanto, podemos definir 

este conjunto de atividades como um processo e denominá-lo de Início da Mediação de 

Leitura, tratando-se de um processo que visa atender a uma necessidade específica do 

cliente. No caso, as crianças que não possuem acesso à biblioteca. 

As atividades que restaram, escolha dos livros a seremlidos, de acordo com a 

preferência das crianças, a mediação da leitura através dos livros e o seu retorno à 

biblioteca, fazem parte de um segundo processo, que poderíamos chamar de Término da 

Mediação de Leitura. Com isso, podemos perceber que em um mesmo ambiente de 

trabalho podem existir vários tipos de processos e que uma pessoa pode trabalhar em 

mais de um ou realizá-los em conjunto. 

Outro aspecto importante é que dentro de um processo é possível encontrarmos 

processos menores, denominados sub-processos. (PAIM, 2009, p.24) 
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No exemplo do Mediador de Leitura as atividades listadas não podem ser representadas 

por sub-processos porque não começam e nem terminam com o cliente. Nota-se que a 

necessidade da clientela, representada pelas crianças, é ter acesso aos livros através da 

mediação. Assim, cada uma das funções, são atividades do processo, início da Mediação 

de Leitura. Portanto, trata-se de um processo criado para atender as necessidades de 

clientes específicos, agregando grande valor, uma vez que certamente as crianças dão 

maior valor à leitura, após os livros terem sido mediados e acessados. 

Ainda, segundo (SMITH e FINGAR 2003 apud PAIM, 2009, p.102), os processos 

podem ser caracterizados por: 

 

[...]grandes e complexos, envolvendo grandes fluxos, do início ao fim, como 

materiais e agregação de informações; dinâmicos, no qual, pode ser realizada 

a retroalimentação de informações com o cliente; distribuídos e 

customizados, envolvendo plataformas tecnológicas distintas; de longa 

duração; automatizados, por inteiro ou em partes; técnicos e específicos e de 

difícil visualização, que compreende o processo em que a documentação ou 

definição é mantida independentemente dos sistemas que os suportam. 

Em outras palavras, um processo pode ser considerado simples ou complexo. 

O processo simples pode se exemplificado pelas seguintes atividades: 

 Fazer uma cópia 

 Montar um blog 

 Checar o saldo bancário pessoal 

Este tipo de processo recebe a seguinte representação em um fluxograma
2
: 

Fig. 2 Fluxograma de um processo simples 

 

 

Fonte: elaborado pela autora 

                                                 
2
Tipo de diagrama e pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo, muitas 

vezes feito através de gráficos que ilustrem de forma descomplicada a transição de informações entre os 

elementos que o compõem. Podemos entendê-lo, na prática, como a documentação dos passos necessários 

para a execução de um processo qualquer. 
 

 

 A B 

 

C 
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Já o processo complexo é representado pelas seguintes atividades e fluxograma, 

respectivamente. 

 Produzir uma copiadora 

 Projetar um sistema de segurança 

 Verificar as contas de uma organização pública 

Fig. 3. Fluxograma de um processo complexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pela autora  

 

Portanto, os processos simples são lineares e sequenciais. Um componente pode ser a 

conclusão de outro(s) e são relativamente fáceis de entender. Já os processos complexos 

constituem-se de interações. Cada componente pode ser a causa ou efeito de outro(s) e 

as atividades são detalhadas. 

Para tanto, os critérios para selecionar e priorizar os processos são definidos dentro do 

grupo de tarefas necessárias para projetar processos. A sua classificação é percebida 

quanto a fatores críticos, em críticos, em que as consequências das falhas no processo 

podem gerar um grande número de problemas; não críticos, em que as consequências 

das falhas no processo geram pequeno número de problemas; quanto à maturidade, no 

qual podem ser percebidos os processos indefinidos, normatizados e repetitivos; e 

quanto à capacidade relacionadaaos bens e entregas de produtos. (PAIM, R. et al. 2009, 

p.106-107). 

Tomando o exercício do Mediador de Leitura como processo, podemos classificá-lo 

como: dinâmico, pois existe sempre a troca de informações com o cliente, no caso as 

A    B    C 

C    D 

  D E 

S 
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crianças; grande, visto que, o mediador leva à leitura as crianças sem acesso e as ajudam 

a fomentar a imaginação; repetitivo, embora a clientela não seja a mesma e não críticos. 

 

5.4 Gestão de Processos 

 

A gestão de processos é entendida por Harmon (2009), como centrada em melhorar, 

redesenhar e automatizar processos, seguindo uma lógica de promover mudanças no 

negócio. 

O papel da gestão de processos é servir de “instrumento de ligação entre tudo o que se 

faz na organização” (VALLE; OLIVEIRA, 2009, p. xiii). Ainda, segundo esses autores, 

visa promover a comunicação e a cooperação, atuando como elo entre as competências 

organizacionais, as estratégias e também as atividades diárias.  

A partir das contribuições advindas de Rummler e Brache (1994 apud PAIM, 2009, 

p.114-115), o tema gestão de processos é divido em duas formas: a primeira está na 

apresentação dos objetos que um gestor deve analisar para gerir processos, definidos 

como níveis de análise.  

 

Estes níveis estão divididos em três partes: 
Nível 1 – é estabelecido entre as funções que norteiam a organização e o 

supersistema que inclui o ambiente externo; 

Nível 2 –é estabelecido a cadeia de valor, processos e seus subprocessos 

utilizando a atividade como unidade de análise; 

Nível 3 - este nível se inicia com as atividades que serão divididas em papéis 

realizados e pelos componentes de sistemas. 

A segunda contribuição dos autores para este tema está na definição do 

trabalho gerencial, que é relacionado com quatro responsabilidades 

principais: 

Identificação de metas a serem alcançadas, 

Organização de atividades para que se alcancem as metas desejadas, 

Monitoramento dos resultados das atividades assegurando que elas atinjam as 

metas definidas e o  

Diagnóstico de problemas com resoluções possíveis, se o resultado for 

inadequado. 

 

Segundo Paim, Cardoso e Caulliraux (2009, p. 139), a gestão de processos é entendida 

como: “um conjunto articulado de tarefas permanentes para projetar e promover o 

funcionamento e o aprendizado sobre os processos”. 
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5.4.1 Modelos de gestão de processos 

A estrutura organizacional é o lugar de aplicação da gestão por processos. Para 

queocorra a melhora dos processos e atividades das organizações a estrutura é formada 

a partir de uma junção entre os diversos elementos e atividades organizacionais. Esses 

elementos devem estar relacionados para algum propósito comum, no qual a atuação de 

cada um desses elementos e atividades interfira direta ou indiretamente na atuação do 

outro. (FRITZ,1997). 

 

Fig.4 As três abordagens da Gestão de Processos 

 
Fonte: Faria, 2011.Enjouney Consultoria. 

 

5.4.2 Gestão funcional 

Observando o primeiro modelo da abordagem, Caullirauxet al (2009, p.125), diz que 

“na abordagem funcional, a organização tem características de silos, com baixa 

capacidade de organização e, principalmente, com processos desconhecidos”. Os 

autores, ainda completam dizendo que, “há baixa orientação para o mercado ao qual a 
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organização atende; os objetivos são prioritariamente departamentais e que as 

competências dos indivíduos não ultrapassam as fronteiras funcionais”. 

Portanto, os processos são considerados e tratados dentro de suas especialidades, são 

entendidos e delimitados dentro de suas respectivas áreas. Ou seja, o processo se 

confunde e coincide com a função na medida em que cada área entende, trata e gerencia 

apenas atividades que lhe são inerentes. Os funcionários acabam restritos às suas 

próprias funções, sendo cobrados com base na realização do binômio que alia eficiência 

e eficácia no desempenho de sua função. As decisões ocorrem verticalmente, como 

pode ser percebido na primeira abordagem da figura 4, havendo uma centralização de 

poder. Os liderados recebem orientações de seus respectivos supervisores.  

 

5.4.3 Gestão Funcional de Processos Transversal – GFPT 

 

Na segunda abordagem, o modelo prioriza a gestão organizacional a partir dos 

processos ou a gestão centrada na ideia de que os processos devem apoiar a 

coordenação do trabalho. (PAIM et al, 2009, p.126) 

Este tipo de modelo combina a lógica funcional e a lógica de processos. 

Na lógica funcional, as unidades são centradas na especialização do 

conhecimento, em unidades funcionais. Na segunda, a lógica está centrada na 

transversalidade processual do início ao fim. E ainda, possui duas linhas de 

autoridade: cada unidade se reporta a superiores e cada pessoa tem dois 

chefes: um para atender a orientação funcional (finanças, vendas etc.) eoutro 

para atender a orientação divisional (para o produto, cliente, serviço, 

processo ou projeto específico que esteja sendo desenvolvido). (PAIM et al. 

2009, p.69) 

Embora no modelo de GFPT a hierarquia funcional ainda seja mantida, a organização 

passa a ter uma visão dinâmica de como os processos estão caminhando, assim, esta 

forma produz valor.  A comunicação entre as partes envolvidas, também muda. Os 

gerentes e técnicos dos departamentos da empresa interagem, pois, este tipo de 

abordagem, “implica que a função do gerente passe a ter maior relação com a gestão das 

interfaces funcionais e das interfaces das ações constituídas dos processos”. (PAIM, 

2009, p.127) 
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Porém, uma desvantagem que pode ser percebida através da análise do modelo seria a 

ocorrência de confusão referente às tomadas de decisões exercidas pelos dois gerentes, 

ou mesmo, um conflito de ideias. 

 

5.4.3.4 Gestão por Processos 

 

“Uma empresa orientada para processos é uma organização flexível, pois propõe 

identificar e desmembrar seus processos tanto produtivos quanto de apoio, 

reconhecendo quais processos são realmente estratégicos. Dessa forma, entende-se 

melhor o tipo de negócio que a organização está inserida” (SCAICO; TACHIZAWA, 

1997).  

Gonçalves (2000, p.11) define que, além disso, “em lugar do trabalho individual e 

voltado a tarefas, a organização por processos valoriza o trabalho em equipe, a 

cooperação, a responsabilidade individual e a vontade de fazer um trabalho melhor”. 

 

Portanto, ao contrário das duas modalidades citadas, as empresas gerenciadas e 

organizadas por meio de processos priorizam o cliente final, através da valorização do 

trabalho em equipe, da cooperação e da responsabilidade individual. Para alcançar essa 

proposição, a gestão por processos atua principalmente na redução de interferências e de 

perdas decorrentes de interfaces entre organizações, áreas funcionais e entre níveis 

hierárquicos.  

6 SISTEMA DE APOIO À GESTÃO DE PROCESSOS 

 

Cada dia apresenta um novo conjunto de riscos e desafios para a organização que atua 

em um mercado dinâmico. As pressões econômicas e as necessidades do negócio em 

constante transformação requerem uma mudança fundamental no modo como as 

organizações, sejam públicas ou privadas, abordam seus processos de negócios. Sendo 

assim, eles necessitam aperfeiçoar seus processos e o sistema de apoio à gestão de 

processos oferece algumas ferramentas que auxiliam os gestores e toda a organização a 

se tornarem capazes de responder às novas condições do mercado. Os sistemas de apoio 

à gestão de processos servem como: 
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soluções tanto para suportar a melhoria do projeto ou design de processos 

quanto para suportar a gestão dos processos no dia a dia. O aprendizado tem 

sido gradativamente suportado por essas ferramentas, com soluções de GED, 

portais, grupos e outras. (Paim et al., 2009, p.285) 

 

6.1 Business Process Management 

Cruz (2008, p.85) diz que esta ferramenta ou técnica “está associada diretamente a 

processos de negócios”. A ideia que vem ao longo dos tempos embasando o 

desenvolvimento de uma série de softwares que atendem pela sigla BPMS (conjunto de 

metodologias e ferramentas) é a de automatizar e controlar processos por meio da 

execução de regras de negócio, visando retirar do trabalhador a responsabilidade por 

tarefas repetitivas, desmotivantes e estressantes, transferindo-as para várias Tecnologias 

da Informação. O Business Process Management (BPM) ou Gerenciamento de 

Processos de Negócios possibilita padronizar processos corporativos e ganhar pontos de 

produtividade e eficiência.  

 As soluções de BPM servem ainda para medir, analisar e aperfeiçoar a gestão de 

negócio e dos processos de análise financeira de uma organização. (CASTRO, 2011) 

O BPM possui, como objetivo, acompanhar de forma sistemática como os recursos 

(financeiros, físicos, humanos, tecnológicos etc.) de uma organização são alocados e 

convertidos em ações operacionais na busca de metas, a partir das definições de 

prioridades. Portanto, sistemas de BPM servem para ajudar a empresa a controlar 

melhor seus próprios processos, a reformá-los quando necessário e a realizar 

tarefasimportantes com maior eficiência. 

 

6.2 Sistema de Workflow 

Cada autor, especialista ou estudioso tem uma definição para Workflow, mas todas 

invariavelmente falam de automatização de processos e negócio. As técnicas de 

Workflow ou Fluxo de trabalho referem-se ao modo como os documentos são 

processados.  

Segundo Cruz, (1999, p.39) workflow é uma poderosa tecnologia que pode transformar 

radicalmente a maneira de qualquer organização executar processos, atividades, 

procedimentos e suas tarefas, políticas e normas. 
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Esta técnica redefine o fluxo de documentos e das tarefas para a melhoria geral da 

qualidade e produtividade em todos os níveis de uma organização. Na verdade, várias 

pessoas podem trabalhar com um mesmo documento ou arquivo ao mesmo tempo. O 

trabalho baseado em workflow é processado mais rapidamente em uma rede local- 

Local Area Network (LAN), em que todos podem compartilhar dos mesmos 

documentos e arquivos. Por esta técnica fazer parte de processos de negócios, ou 

reengenharia de processos de negócios, os documentos não são simplesmente 

armazenados e recuperados, mas sim utilizados na condução de transações de negócios. 

(AVEDON, 2002, P.133) 

 

6.3 Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED 

Um sistema de Gestão Eletrônica de Documentos integra e encaminha automaticamente 

o fluxo de documentos em formato eletrônico de estação de trabalho para estação de 

trabalho, ao longo de uma organização. 

O GED surgiu com a necessidade de gerenciar adequadamente uma grande quantidade 

de arquivos, documentos e informações geradas de forma isolada, em 

microcomputadores, na maioria das vezes utilizados somente por uma pessoa e de 

difícil acesso e compartilhamento. 

GED é uma técnica, um sistema, uma metodologia para o tratamento e o processamento 

de forma automatizada de documentos em papel e/ou suas cópias de microfilme. Estes 

documentos podem ser lidos por máquinas e processadas por computador para a 

recuperação, sob solicitação. Uma das grandes vantagens do sistema GED é a 

capacidade de capturar, recuperar e transmitir documentos contendo todos os tipos de 

informação, como: 

- manuscritas; 

- criadas por computador; 

- diagramas; 

-fotografias; 

-desenhos de engenharia; 

-ou impressões digitais. 
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O GED possui como princípios básicos o acompanhamento do ciclo de vida dos 

documentos desde sua criação até o seu destino final e gerencia o conteúdo dos 

documentos (indexação). 

Os sistemas de Gestão Eletrônica de Documentos além de gerir documentos 

implementam categorização de documentos e controlam níveis de segurança. Sendo 

assim, está técnica utiliza algumas ferramentas básicas que auxiliam no seu 

desenvolvimento, como: 

DI – DocumentImaging (Gerência de Imagem de Documentos) 

DM – Document Management (Gerência de Documentos) 

CM - Content Management (Gerência de Conteúdos) 

WF – Workflow (Fluxo de Trabalho) 

 

7 ANÁLISE DOS DADOS 

De acordo com Campos (1992), a análise de processo é um procedimento fundamentado 

por dados e acontecimentos com o objetivo de encontrar os problemas. Já para Faria 

(1984, p.14), “é o estágio inicial [...] da reorganização, objetivando chegar a uma 

diagnose e conclusão válida para a escolha da solução aconselhável a uma situação, 

problema ou fenômeno.” 

Os resultados encontrados foram analisados através das respostas dadas pelos diretores 

de cada UI, chefe substituto e chefe de seção. 

Quanto ao nível de conhecimento da metodologia de Gestão de Processos observou-se 

que, dois diretores da UFRJ conhecem os objetivos e principais diretrizes da 

metodologia. Enquanto dois chefes, da mesma universidade, apenas leram 

superficialmente sobre o assunto. 

Já o diretor de Desenvolvimento de Pessoas - DP da UniRio, apenas conhece casos de 

aplicação da metodologia. 

De acordo com a visão pessoal sobre um possível uso da metodologia, todos os 

diretores e chefes da UFRJ falaram que a organização deveria estudar a possibilidade de 

usar a metodologia, que pode ser importante para a eficiência dos serviços. Enquanto o 
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diretor da Divisão de DP da Unirio diz que, a organização não dispõe de recursos 

humanos e materiais para a implementação deste tipo de técnica. A mesma visão é 

compartilhada pelas pessoas que participaram da entrevista informal. 

Quanto à intenção organizacional em investir no aperfeiçoamento dos processos as 

respostas foram diferentes: 

 Não conheço o posicionamento da organização (chefe de seção); 

 Na empresa existe um planejamento estratégico e estão previstas ações voltadas 

para a melhoria administrativa. (diretor) 

 Outra (especificar): parece não existir uma posição oficial neste ponto (três 

diretores – UFRJ e UniRio) 

Quanto ao nível de avaliação da eficiência administrativa: somente um diretor diz: 

geralmente eficiente e os outros diretores e chefes dizem que algumas vezes são 

ineficientes. 

Fatores de destaque na eficiência administrativa: (resposta múltipla) 

 Qualidade no atendimento, rapidez nos serviços e outros (comprometimento 

com o processo). 

Quanto à identificação das causas de ineficiência dos processos administrativos. Todas 

as opções foram marcadas, embora, não pela mesma pessoa: 

 Falta de RH; 

 Falta de equipamentos e outros recursos materiais para execução das atividades; 

 Falta de planejamento e avaliação das atividades 

 Falta de organização/aperfeiçoamento dos procedimentos / normas de trabalho 

 Falta de conhecimento dos funcionários sobre os procedimentos de trabalho 

 Falta de informação dos usuários dos serviços sobre os procedimentos 

Maiores dificuldades para não gerenciar por processos: 

 Dificuldade de integração entre as áreas 

 Falta de interesse dos funcionários 

 Aversão as mudanças 

 Dificuldade na implementação dos novos processos 
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 Identificar os fluxos dos processos corretamente 

Todos os entrevistados nesta parte frisaram a opção de aversão às mudanças e à 

identificação dos fluxos dos processos corretamente. 

Principais benefícios gerados através da gestão de processos 

 Redução de tempo e custo 

 Visualização mais rápida de problemas 

 Moderniza a gestão com um aumento de qualidade 

 Alinhamento dos processos com as estratégias devido a maior facilidade de 

planejamento 

8 Resultados 

Através das conversas informais e do questionário respondido, fica claro que a gestão de 

processos não é exercida pelas universidades. A maioria dos diretores participantes não 

conhecem como funciona uma organização gerida por processos nem mesmo a 

metodologia e as técnicas que podem ser empregadas para a melhoria do fluxo de 

trabalho. As universidades funcionam através da gestão funcional, sob hierarquia, 

mesmo alguns processos funcionando de forma encadeada, transversal, em sua grande 

maioria não estão mapeados ou documentados. 

O diretor da DRH da UniRio relatou que a uns dias atrás pediu para a divisão um mapa 

de todos os fluxos dos processos da unidade, querendo saber como funciona o 

andamento dos processos e simplesmente obteve como resposta que isso nunca fez parte 

da instituição e que eles não sabiam informar como fazer um. 

Outra reclamação é que ninguém tem nada documentado ou formalizado. Quando 

alguém é afastado do serviço ou mesmo quando a instituição está em greve, o trabalho 

não é mais realizado porque ninguém, além daquela pessoa, sabe executar o trabalho. 

Uma reclamação e insatisfação que é unanime entre os participantes, diretores, 

terceirizados e estagiários é a aversão às mudanças. As pessoas parecem ter  

preocupação em relação ao novo. Tudo que é novidade na organização, gera 

desconforto. Percebe-se que não há preocupação com o processo e a melhor forma de 

estruturá-lo, ou ainda qual seria o melhor procedimento para a realização de uma 

função, tentando reduzir despesas, recursos e meios desnecessários. 
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As duas instituições possuem problemas semelhantes, como a falta de comunicação 

entre as áreas. Um problema que poderia ser evitado se ocorresse a interação, se a outra 

unidade soubesse como o fluxo da atividade deveria caminhar não teria mais problema 

do tipo: perda de processo administrativo ou duplicidade de documentos. Por exemplo: 

um docente irá participar de um congresso referente à disciplina que ministra na 

universidade em outro estado. É direito de o docente abrir um processo de auxílio 

viagem pela universidade. Porém, ele tem que abrir outro processo pedindo o 

afastamento no país. Isso gera mais papel, cópias dos mesmos documentos para os dois 

processos e um novo número de processo, para no final ter o mesmo fim. 

Nesse sentido, diferentes metodologias qualitativas ou quantitativas, desde que 

combinadas, podem ser utilizadas na busca de explicações situacionais para o 

entendimento das circunstâncias das realidades interna e externa envolvidas nos 

momentos do planejamento no transcorrer do tempo. Compete aos gestores da 

organização envolvidos no processo do planejamento identificar os métodos que 

incentivem a reflexão, interpretação e o julgamento por diferentes praticantes da 

organização ou não envolvidos direta ou indiretamente nos momentos do planejamento 

estratégico.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GESPÚBLICA (2006), 

com a estratégia para a implantação de um modelo referencial de gestão pública possui 

como indicador desenvolver ações de apoio técnico aos órgãos e entidades da 

administração Pública Federal, a fim de mobilizar, preparar e motivar para a atuação em 

prol da inovação e da melhoria da gestão. Esta ferramenta, orientada por princípios 

constitucionais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, 

fundamentou o Modelo de Excelência em Gestão Pública, através de: 

 Excelência dirigida ao cidadão; 

 Gestão participativa; 

 Gestão baseada em processos e informações; 

 Valorização das pessoas; 

 Visão de futuro; 

 Aprendizado organizacional, agilidade 

 Foco em resultados 

 Inovação e controle social 

Contudo a implementação dessa filosofia de gestão não é tão simples de ser empregada 

numa organização pública, pois o tipo de estrutura e sistema adotado pela organização 

impacta diretamente como os processos organizacionais vão ser operados e gerenciados. 

Para alguns, aplicar a técnica de gestão de processos seria fundamental e para outros 

seria um pesadelo, pois implicaria em mudanças. Na Universidade Federal do Rio de 

janeiro e na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro não é aplicada a gestão 

de processos de forma ideal. A maior problemática encontrada com a realização deste 

trabalho não está apenas nos processos, no sistema, na falta de mapeamento ou na falta 

de modelagem do fluxo de trabalho. A falta de recursos contribui para a não 

fundamentação da gestão, mas também não foi o fator problemático. O grande 

complicador é o humano. As pessoas estão desmotivadas, sobrecarregadas de trabalho 

sem reconhecimento, trabalham conforme a necessidade e especialidade de sua unidade. 

As unidades ou departamento não se comunicam, justificando estas ações pelos níveis 

de hierarquia. Uma proposta seria realizar um mapeamento buscando evidenciar o 

porquê da grande maioria dos funcionários estarem assim. Os gestores ou diretores 
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tentam quase que em vão, pois muitos desistem de melhorar o desempenho da 

organização. 
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APÊNDICE 

 

Questionário 

 

Variável: Conhecimento e Visão sobre Gestão de Processos 

Definição: Percepção dos grupos funcionais relevantes da Empresa quanto ao 

conhecimento e as vantagens da implantação da gestão de processos 

Indicador: Nível de conhecimento da metodologia de gestão de processos 

 

Questão 1 – Você conhece a metodologia de gestão de processos? (resposta única) 

 Não conheço praticamente nada. 

 Já li superficialmente a respeito 

 Apenas conheço alguns casos de aplicação da metodologia 

 Conheço os objetivos e principais diretrizes da metodologia 

 Conheço com certa profundidade a 

 Estudei e domino a aplicação da metodologia 

Questão 2 – Qual é a sua visão pessoal sobre o possível uso da metodologia de gestão 

de processos? (resposta única) 

 A metodologia de gestão de processos não é prioritária (nossos problemas de 

eficiência administrativa decorrem de outras causas estruturais) 

 A empresa não dispõe de recursos (humanos ou materiais) para a implementação 

desse tipo de metodologia 

 A empresa deveria ao menos estudar a possibilidade de utilizar esta 

metodologia, que pode ser importante para maior eficiência dos nossos serviços. 

 É fundamental a utilização deste tipo de metodologia para o aperfeiçoamento 

dos nossos serviços administrativos 

 Outra (especificar): 

 

Indicador: Intenção organizacional em investir no aperfeiçoamento dos processos 

 

Questão 3 – O que você conhece sobre a posição oficial atual da empresa em relação à 

gestão de processos? (resposta única) 

 Não conheço o posicionamento da empresa 

 Na empresa existe um planejamento estratégico, e no mesmo estão previstas 

ações voltadas para a melhoria administrativa. 

 A empresa já decidiu adotar providencias práticas para o aperfeiçoamento dos 

seus processos utilizando metodologia deste tipo (descrever sinteticamente as 

providências adotadas) 
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 Outra (especificar) 

Variável: Percepção da eficiência Administrativa 

Definição: Modo pelo qual os grupos funcionais relevantes avaliam a eficiência dos 

produtos e serviços da área administrativa 

Indicador: Nível de avaliação da eficiência administrativa 

 

Questão 4 – Quanto à eficiência dos processos administrativos de entrada e saída, penso 

que a organização é: (resposta única) 

 Muito eficiente 

 Geralmente ineficiente 

 Algumas vezes ineficiente 

 Geralmente eficiente 

 Sempre eficiente 

Questão 5 – Quais os fatores de destaque na eficiência administrativa em processos de 

entrada e saída (resposta pode ser múltipla): 

 Qualidade no atendimento 

 Rapidez dos serviços 

 Outro destaque (especifique) 

 

Indicador: Identificação das causas de ineficiência dos processos administrativos 

 

Questão 6 – As principais causas de ineficiência administrativa são (respostas podem 

ser múltipla): 

 Falta de RH 

 Falta de equipamentos e outros recursos materiais para execução/melhoria das 

atividades 

 Nível de capacitação de RH 

  Falta de planejamento e avaliação das atividades 

 Falta de organização/aperfeiçoamento dos procedimentos / normas de trabalho 

 Falta de conhecimento dos funcionários sobre os procedimentos de trabalho 

 Falta de informação dos usuários dos serviços sobre os procedimentos 

 Outra causa principal (especifique). 

 

 

Questão 7 - Maiores dificuldades encontradas para não gerenciar a organização por 

processos 
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 Dificuldade de integração entre as áreas 

 Falta de interesse dos funcionários 

 Aversão as mudanças 

 Dificuldade na implementação dos novos processos 

 Escassez de tempo devido a sobrecarga de trabalho 

 Identificar os fluxos dos processos corretamente 

 

Questão 8 - Principais benefícios gerados através da gestão de processos 

 

 Redução de tempo e custo 

 Visualização mais rápida de problemas 

 Moderniza a gestão com um aumento de qualidade 

 Alinhamento dos processos com as estratégias devido a maior facilidade de 

planejamento 

 


