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RESUMO  

 

Esta monografia se prestou a estudar a aplicação da gestão de 

processos no setor público, através de um estudo de caso do projeto de 

reestruturação da FHEMIG, que se utilizou da Orientação por Processos para 

basear seu processo de mudança. Estabeleceu-se como o objetivo dessa pesquisa 

determinar quais seriam os principais obstáculos e dificuldades para a implantação 

da gestão de processos no setor público, tendo como objetivos auxiliares a este 

descrever o processo de mudança do projeto em questão, interpretar os resultados 

parciais observados no projeto e por fim analisar os Fatores críticos de Sucesso do 

projeto e sua relação com o andamento do projeto. 

Trata-se, portanto, de um estudo de caso, de cunho qualitativo, que 

utilizou-se das técnicas de Documentação e de Entrevistas semiestruturadas para 

traçar suas conclusões acerca do tema em questão, com acesso aos documentos e 

os participantes chaves do projeto. 

As conclusões a que se chegou no final da pesquisa foram da 

identificação da existência de dificuldades para a gestão de processos no que tange 

à influencias dos ciclos políticos na execução destes projetos, escopos grandiosos 

na administração pública, falta de mão de obra para executar todas as tarefas, além 

de uma cultura organizacional altamente enraizada e avessa a mudanças. 

 

Palavras-Chave: Orientação por processos, Gestão de Processos, 

Administração Pública. 

 

  



ABSTRACT 

 

This paper aims to study the Bussiness Process Managment applied to 

the public sector, utilizing a case study from the restructuring project at FHEMIG, in 

which were utilized Bussiness Process Orientation as the reference for the changes. 

The objective of this research was to determine which were the main obstacles and 

difficulties for the implementation of the Bussiness Process Management in the 

public sector, and having as the auxiliary objectives the description of the changes 

made in the project, interpretation of the results and an analysis of the Critical 

Success Factors and their relation with the development of the project. 

This is an case study, from a qualitative perspective, and utilized 

documentation and semistructured interviews to achieve its conclusions, having 

acess to both documents and the key participants from the project. 

The conclusions that were made at the end of this research in relation 

to the difficulties in the implementation of Bussiness Process Management were thar 

the political cycles heavily influence them, the projects scope tend to be extensive, 

lack of qualified workers to implement the project and an organizational culture that is 

against innovation. 

 

 

Keywords: Bussiness Process Orientation, Bussiness Process 

Management, Public Administration. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

No contexto atual, para atender as demandas dos cidadãos, faz-se 

necessário um Estado com capacidade de entregar resultados e respostas rápidas. 

A burocracia Weberiana, outrora referência para os modelos de Administração 

Pública, passa a indicar sinais claros de desgaste, conforme preconiza Abrucio 

(1997).  

 

Carneiro e Menicucci (2011) ao analisarem o New Public Managment 

(NPM) indicam que este tem como objetivo estabelecer-se como modelo de 

referência após as mudanças neoliberais iniciadas nos anos 70. Segundo os 

autores, essa nova fase do Estado caracteriza-se por enfatizar os resultados, após 

haver uma mudança no entendimento econômico do papel estado, que passa a ser 

considerado ineficiente e um entrave para o desenvolvimento econômico necessário 

a partir da década de 70. 

 

Dando prosseguimento a essa lógica, Carneiro e Menicucci (2011) 

afirmam que a orientação do NPM tinha como objetivo garantir mecanismos de 

controle democráticos para a atuação estatal, visando garantir aspectos como 

accountability (que pode ser entendida de maneira simplificada como instrumentos 

formais de controle social das prestações de contas públicas, conforme Campos 

(1990) define.), transparência, resultado, qualidade das políticas e atendimento 

conforme a expectativa do cidadão, que passa a ser visto como um cliente cuja 

satisfação deve ser atendida. 

 

Na Inglaterra da década de 70, durante o governo de Margareth 

Tatcher, surgem as principais discussões no âmbito das reformas do Estado, 

surgindo três principais correntes, conforme notado por Abrucio (1997). De maneira 

sintética, tem-se o modelo gerencial puro como primeira corrente, que prega a busca 

pela economia e a eficiência, encarando os cidadãos como taxpayers (contribuintes), 

em uma busca por conter os gastos do Estado, mesmo que nem sempre represente 

políticas públicas com a maior qualidade possível, ou que atendam aos anseios da 

população. 
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A segunda linha de pensamento é a do Consumerismo, que é vista 

como a tentativa de se alinhar efetividade com qualidade, entendendo o cidadão 

como um cliente, cuja satisfação é essencial para que se tenha um bom serviço, e 

na qual se passa a adotar diversos modelos de gestão provenientes principalmente 

da administração privada. 

 

Por fim, aparece a lógica do Public Service Orientation (PSO), que vai 

além das demais teorias, buscando princípios como equidade e accountability, e 

tendo o indivíduo sendo tratado como efetivamente um cidadão em sua plenitude, 

dotado não apenas de direitos individuais, mas também de direitos coletivos. 

 

Faz-se necessário observar, como apontado por Abrucio (1997) que 

estas linhas de pensamento se complementam, e não se excluem. Dessa forma, 

diversos mecanismos de gestão surgem em cada linha de pensamento, e possuem 

sua importância para melhorar a gestão pública. 

 

Cabe ressaltar que de acordo com Abrucio (1997) a ótica de enxergar o 

cidadão como um cliente é uma visão incompleta, pois este não seria apenas o 

receptor de um determinado serviço, na lógica de que direitos individuais seriam os 

mais importantes. O conceito de cidadão seria mais amplo do que isso, contendo os 

direitos coletivos nesse escopo. Apesar da relevância dessa discussão, este 

trabalho não irá adentrar em minúcias desse aspecto, entendendo que na ótica de 

gestão de processos cliente é aquele que receberá produtos (bens e serviços) 

fornecidos pela organização, o que é suficiente para explicar a lógica da relação 

entre cidadão e Estado no âmbito deste trabalho. 

 

Cabe ressaltar, no entanto, que, segundo Carneiro e Menicucci (2011) 

o modelo do New Public Managment não se encontra isento de críticas, 

principalmente após o ano de 2000. Após a utilização deste modelo em diversos 

países, ficou explicito que nem sempre basta fazer algo da maneira mais barata e 

eficiente, o Estado deve criar também um ambiente propício para a inovação e o 

desenvolvimento da sociedade, demonstrando que apenas se manter em uma lógica 

de redução de custos não se prova efetiva a longo prazo. 
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Tendo em vista esse contexto que se instala em que os cidadãos 

passam a exigir serviços de melhor qualidade, Baldam, Rozenfeld e Valle (2014) 

indicam que essa expectativa pode ser suprida com a adoção de técnicas de gestão 

de processos, que se ligam de maneira direta com a possibilidade da prestação de 

serviços de melhor qualidade por parte do Estado. A Orientação por Processos traz 

uma possibilidade de obtenção de ganhos para a eficiência do setor público, tanto 

no que tange a utilização de recursos (tempo, dinheiro) como para prestar um 

serviço com maior qualidade, conforme apontado por Paim (2009). 

 

Nesse sentido, buscando atender às necessidades de um novo 

governo e da população do estado de Minas Gerais, a Secretaria de Planejamento e 

Gestão (SEPLAG) buscou realizar um projeto, em conjunto com a Fundação 

Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG) no sentido de se utilizar da gestão 

de processos e seus instrumentos para implementar uma estrutura orientada por 

processos na FHEMIG. 

 

Apesar de implicar em benefícios que são inerentes a essa maneira de 

se estruturar a organização, o processo de mudança organizacional é conturbado.  

Segundo Nuno (2013), para que se realize qualquer mudança na estrutura 

organizacional, é necessário romper com a cultura organizacional existente. Para 

entender parcialmente essa dificuldade, Nuno (2013, p.25) define cultura 

organizacional como: “... piloto automático que guia a Organização pelo caminho 

que vai desde o seu estado atual até o destino pretendido. Tem um poder muito 

elevado, pois influencia a maior parte das decisões e ações diárias na 

Organização.”. 

 

É pertinente, portanto, estudar principalmente no setor público, quais 

serão os entraves para essa mudança, a partir do momento em que entram em cena 

não só aspectos organizacionais, mas trabalha-se também com aspectos políticos 

inerentes a Administração Pública. 

 

Portanto, levando em consideração as reflexões realizadas acerca da 

mudança na organização do Estado, bem como em uma possibilidade para 

satisfazer as necessidades dos cidadãos como visto anteriormente, tem-se a 
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imprescindibilidade de responder à pergunta: Quais os principais obstáculos e 

dificuldades para a implantação da gestão de processos no setor público? Para 

alcançar tal objetivo, serão utilizados a aplicação de entrevistas com participantes de 

um projeto no âmbito do estado de Minas Gerais, bem como da análise de 

documentos relativos a esse projeto. 

 

Buscando responder a pergunta apresentada de maneira satisfatória, a 

presente monografia objetivou de maneira geral identificar os principais obstáculos e 

dificuldades da implantação da gestão de processos no setor público. 

 

De forma mais detalhada, visando subsidiar e consequentemente 

alcançar à discussão proposta pelo objetivo geral exposto, serão levados em 

consideração os seguintes objetivos específicos: 

 descrever o processo de mudança do projeto da Fundação 

Hospitalar do Estado de Minas Gerais;  

 interpretar os resultados parciais de um projeto realizado na 

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais;  

 analisar os Fatores Críticos de Sucesso para um projeto de gestão 

de processos e orientação por processos e sua relação com o 

andamento do projeto. 

 

Com os objetivos delimitados, cabe ressaltar qual o caso escolhido 

para a análise. A presente monografia apresentará, portanto um estudo de caso no 

tocante a aplicação da Orientação por Processos no setor público. O projeto a ser 

analisado diz respeito ao projeto que foi conduzido na Fundação Hospitalar de Minas 

Gerais (FHEMIG) e visava a introdução de um estrutura organizacional orientada por 

processos, um caso até o momento único em Minas Gerais.  

 

Tinha-se em mente por parte dos técnicos na Secretaria de 

Planejamento do Estado de Minas Gerais (SEPLAG) que a utilização de uma 

estrutura organizacional baseada em processos iria trazer benefícios na prestação 

de serviços à população, e este projeto visto como uma maneira de observar os 

resultados dessa lógica para possivelmente replica-la nas demais estruturas do 

estado de Minas Gerais. O projeto em questão aconteceu durante 2016 até meados 
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de 2017, quando foi finalizado, sendo que no capítulo 4 serão detalhadas as 

especificidades relativas à FHEMIG, bem como o andamento do projeto. 

 

Tem-se ainda a necessidade de justificar a escolha dessa pesquisa. 

Insta salientar inicialmente que diversos são os fatores observados para 

fundamentar a necessidade de explorar o tema de organizações voltadas para 

processos, principalmente quando se estuda o caso aplicado à administração 

pública.  

 

Primeiramente, o desenvolvimento da pesquisa visando identificar 

desafios e possibilidade na administração pública aparece como uma necessidade 

tendo em vista o limitado material teórico existente quanto a esse tema e 

consequentemente uma baixa utilização dessa perspectiva nesse âmbito. Com a 

intenção de mapear a produção acadêmica da área para justificar a carência por tal 

material, realizou-se uma pesquisa bibliométrica em duas bases de dados, Scielo e 

Google Acadêmico. Utilizando as palavras chaves Orientação por processos e 

Administração pública, não há nenhum resultado na primeira plataforma, enquanto 

que na segunda observam-se apenas 237. A mesma pesquisa quando realizada 

sem o termo Administração pública retornam 2 resultados na primeira plataforma e 

621 na outra. Desta feita, cabe concluir que o tema Orientação por processos não 

possui uma literatura tão vasta quanto a esse assunto, mas no caso da 

Administração Pública, torna-se ainda mais evidente a necessidade de se 

desenvolver pesquisas nesse sentido em prol de uma consolidação de informações 

relevantes para a área. 

 

A utilização da gestão de processos e da orientação por processos nas 

organizações tem a capacidade de trazer diversos benefícios. Paim (2009) defende 

que ao colocar a gestão de processos como um aspecto importante nas 

organizações promove-se oportunidades de integração, flexibilidade, dinâmica e 

inovação, características fundamentais para a adequação das organizações às 

demandas, principalmente no que tange o Estado. Ademais, cabe ressaltar, 

conforme exposto por Hammer (1997), que uma organização orientada por 

processos tem uma visão horizontal das atividades desenvolvidas, ou seja, é capaz 

de visualizar os inputs e os outputs do processo claramente, de modo que todos os 
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esforços sejam empregados de maneira coletiva visando atingir os objetivos 

definidos, e não mais preocupar-se com apenas a atividade desenvolvida pelo 

operário. Esses benefícios podem se traduzir em ganhos para a população tanto 

com a melhoria da qualidade do gasto público como com benefícios relacionados a 

eficiência das políticas públicas. 

 

Outro aspecto que deve ser mencionado para justificar a pesquisa 

reside no fato da utilização de uma estrutura altamente funcional no estado de Minas 

Gerais. Ao se analisar o organograma vigente, baseado na lei 22.257 de 27 de julho 

de 2016, fica nítido que o foco é quase que exclusivamente funcional, com 

competências delimitadas para os órgãos sem uma efetiva preocupação com a 

execução das políticas de maneira geral. Um estado que possui diversas 

competências, conforme preconizado pela Constituição Federal de 1988, precisa de 

um modelo que possibilite que este atenda às diversas necessidades da população, 

de tal maneira que se faz necessário refletir sobre possiblidades de utilizar modelos 

inovadores no âmbito da gestão pública para ampliar as opções de organização do 

estado. 

 

No setor público, outros diversos aspectos aparecem no momento de 

definição da estrutura organizacional, como a plataforma política e ideológica dos 

governantes eleitos, dando um papel de destaque de acordo com áreas que venham 

a ser consideradas fundamentais pelo governo. Apesar disso, as especificidades da 

Administração Pública ainda devem ser exploradas de maneira exaustiva, 

principalmente para nortear e delimitar quais seriam possíveis fatores críticos de 

sucesso para a efetiva utilização da orientação por processos. 

 

Por fim, a possiblidade de acompanhar o projeto de reestruturação da 

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG) pessoalmente, que 

servirá como projeto piloto para o Núcleo Central de Inovação e Modernização 

Institucional (NCIM) da Secretaria de Planejamento e Gestão para estabelecer uma 

metodologia voltada para a utilização da orientação por processos nos diversos 

órgãos do estado de Minas constitui uma oportunidade de pesquisa diferenciada. 
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Para finalizar este capítulo introdutório, serão apresentados os 

capítulos que compões a presente monografia. O primeiro capítulo trata sobre a 

introdução como visto, contextualizando o trabalho, além de apontar os objetivos 

gerais e específicos, com a justificativa adotada.  

 

No segundo capítulo, tem-se a construção da base teórica que servirá 

de referencia para os demais capítulos, ao abordar conceitos como processos, 

gestão de processos, orientação por processos e fatores críticos de sucesso. 

 

No capítulo 3, foram demonstradas as técnicas de pesquisa utilizadas, 

bem como a justificativa para adoção destas, de modo que o leitor possa 

compreender como foi conduzida esta análise. 

 

O quarto capítulo trata especificamente sobre o projeto da FHEMIG, 

com uma descrição aprofundada de seu andamento, analisando conjuntamente 

resultados obtidos e possíveis dificuldades apontadas pelos entrevistados, de modo 

a culminar com a análise dos Fatores Críticos de Sucesso para esse projeto, de 

acordo com a construção que se realizou. 

 

Por fim, no quinto capítulo têm-se as considerações finais, que servirão 

como fechamento e consolidação das informações e análises apresentadas ao longo 

da monografia. 
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2. GERENCIAMENTO POR PROCESSOS 

Esta seção tem como finalidade trabalhar os conceitos que dizem 

respeito a gestão de processos, trazendo a conceituação e as classificações que 

foram usadas como referencial, já que para se entender o que seria orientação por 

processos, primeiramente faz-se necessário entender o que são processos e suas 

aplicações.  

 

2.1 Processos e a Gestão de Processos de Negócio 

 

A compreensão da sigla BPM (Bussiness Process Managment) exige 

um entendimento amplo de questões ligadas à área de processo. Nesse sentido, 

alguns autores trazem a importante definição de processos.  

 

Zarifian (1994, apud SALERNO, 1999, p. 105) traz uma conceituação 

interessante para processos. Podem-se entender processos como uma colaboração 

de atividades e recursos voltadas para consolidação de um objetivo comum, que se 

orienta conforme o cliente final. 

 

Paim (2009, p.101) ao trabalhar o conceito de Davenport (2000) afirma 

que este entende processo 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 ação.”. 

 

Salerno (1990 apud PAIM, 2009, p.100) aponta ainda algumas 

características pertencentes a um processo, tais como:  

 uma organização estruturada, que se baseia nas trocas existentes 

entre as atividades que a compõe. 

 existência de entradas tangíveis (Produtos, peças, entre outros) ou 

intangíveis (Decisões, demandas entre outros) 

 saídas, ou seja, o resultado ao final do processo. 

 Recursos 

 desempenho global, mensurável através de indicadores para as 

atividades relacionadas   
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Expostos esses conceitos, tem-se que no âmbito desta monografia 

será utilizada como definição de processos a concepção exposta por Zarifian, por 

ser uma definição mais flexível e que se adequa com a lógica da orientação por 

processos. Apesar de adotada essa definição, ainda existem classificações, que 

serão utilizadas de maneira a complementar o entendimento de processos. 

 

Paim (2009) ainda aponta três diferenciações entre processos. 

Primeiramente, processos cujos resultados são voltados para os clientes são tidos 

como finalísticos. Em seguida, os processos que garantem o funcionamento da 

organização são vistos como gerenciais. Após estes, temos processos que apoiam 

os demais dentro de uma organização, e são conhecidos como suporte.  

 

Por fim, uma classificação que pode ser encontra em Minas Gerais 

(2012) aponta que os processos podem ser subdivididos conforme os níveis de 

análise. A figura 1 traz de maneira visual como cada nível apresenta-se relacionado 

com os demais. 

 

Figura 1 – Diferentes Níveis de Processos 

 

Fonte: CARPINETTI, Luiz C. R (2000).  

 

Tem-se então a necessidade de explicar o que constituiria cada nível 

apresentado. Primeiramente, os macroprocessos são um conjunto de atividades 
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através dos quais uma determinada organização cumpre sua missão e 

consequentemente gera valor, devendo estar alinhado com os objetivos pretendidos 

(MINAS GERAIS, 2012). 

 

Quanto aos processos, estes já foram definidos em um momento 

anterior, não sendo necessário, portanto, a realizar a sua conceituação novamente. 

 

No tocante aos subprocessos, observa-se que estes derivam de um 

detalhamento aprofundado dos processos, demonstrando “os fluxos de trabalho e 

atividades sequenciais e interdependentes, necessárias e suficientes para a 

execução de cada processo da organização” (MINAS GERAIS, 2012, p.22). 

 

As atividades, como explicado por Minas Gerais (2012), descrevem o 

modo como são feitas as tarefas dentro de um processo e quais são as tarefas que 

compõem um processo, sendo que as tarefas seriam a menor unidade possível que 

se pode analisar, tendo em vistas seu caráter de indivisibilidade. 

 

Dessa forma, é possível inferir que, quando se utiliza a Orientação por 

Processos, devem ficar evidenciadas as conexões existentes entre tarefas, 

atividades, subprocessos, processos e macroprocessos, de maneira a tornar clara a 

ligação existente entre os trabalhos desempenhados pelos funcionários e sua 

relação com o desempenho global da organização em prol dos objetivos 

pretendidos. 

 

Esclarecidos os conceitos de processos, é possível prosseguir com a 

definição de Gestão de Processos de negócio ou BPM. Conforme indica o Common 

Body of Knowledge (CBOK) (2013, p.33): “(...) BPM representa uma nova forma de 

visualizar as operações de negócios que vai além das estruturas funcionais 

tradicionais. ”. A Secretaria de Planejamento e Gestão do estado de Minas Gerais 

(SEPLAG) trabalha em seu Guia para Melhorias de Processos (2012) um conceito 

um pouco diferente, no qual a Gestão de Processos consiste em práticas voltadas a 

controlar e gerir os processos de uma determinada organização, colocando fatores 

como estratégia e os resultados esperados como fatores direcionadores dos 

esforços para aprimoramento dos processos. Como esta monografia analisou um 



20 

projeto da administração pública de Minas Gerais, foi adotada a concepção trazida 

pelo Guia da Secretaria de Planejamento, visando trazer um conceito que esteja de 

acordo com aquele que foi utilizado como referencia para o projeto em questão. 

 

A compreensão da adoção de técnicas ligadas ao BPM tem suas 

origens desde os avanços alcançados por Taylor, conforme exposto por Baldam 

(2014), principalmente ao levar em questão a racionalização. Conforme Bauer 

(2005, apud BALDAM, 2014, p.21), entende-se por racionalização a busca de alinhar 

a razão com a ação. Esses conceitos encontram-se ligados intimamente à teoria 

weberiana, principalmente com a utilização de um pensamento teleológico, ou seja, 

um raciocínio ordenado para o objetivo. 

 

Sendo o trabalho em questão voltado para o entendimento da 

utilização de uma ferramenta relativa à visão por processos na administração 

pública, especificamente no caso de Minas Gerais, faz-se mister observar a 

utilização da Gestão de Processos como ferramenta de trabalho no contexto deste 

estado.  

 

Primeiramente, é trazida a necessidade de que alguns pré-requisitos 

sejam cumpridos para que se tenha a facilitação do uso da metodologia proposta, 

conforme exposto por Minas Gerais (2012). Alguns fatores apontados nessa etapa 

são:  

 necessidade do envolvimento da alta administração, de maneira a 

aliar o trabalho com a estratégia organizacional; 

 construção de um entendimento claro acerca da demanda; 

 formação e motivação de uma equipe de maneira adequada; 

 planejamento gradativo das mudanças, de maneira a se adequar a 

maturidade de processos da organização; 

 

Esses fatores são aplicados da maneira como se verá a seguir. Nas 

etapas do projeto anterior à utilização da metodologia efetivamente, tem-se a busca 

pelo entendimento da missão institucional, para que seja buscada a adequação 

entre as mudanças previstas e o planejamento estratégico, de forma a se alcançar 

os objetivos propostos no planejamento. É necessário, no entanto, que para tal, se 
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tenha uma clara visão do que se busca alcançar, para que as expectativas dos 

atores envolvidos estejam alinhadas, além do patrocínio da alta gestão para que as 

mudanças possam iniciar. 

 

Após os pré-requisitos terem sido levados em consideração, o guia 

expõe, como é possível perceber na figura 2, quais seriam as etapas seguintes. 

 

Figura 2 – Etapas para aplicação da Melhoria de Processos 

 

Fonte: MINAS GERAIS; Guia para Melhoria de Processos no Governo de Minas Gerais. (2012) 

 

Em um segundo momento, segundo Minas Gerais (2012), deve ser 

realizado um estudo para levantar os processos que estejam alinhados à estratégia 

pensada, iniciando-se nos macroprocessos fundamentais ao funcionamento da 

entidade, e logo depois desdobrando quais seriam os processos que devem compor 

esses macroprocessos. A representação desses macroprocessos muitas vezes 

acontece através da utilização da técnica de Cadeia de Valor (CV). Também 

entendem dessa forma Baldam, Valle e Rozenfeld (2014, p.36), ao trazer que “O 

objetivo da Cadeia de valor é identificar os principais fluxos de processos entro de 

uma organização”. 
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Figura 3 – Modelo de Cadeia de Valor de Porter 

 

Fonte: BARBOSA, Fabrício Silva; SCAVARDA, Annibal José. (2015)  

 

Segundo Paim (2009), o modelo de Cadeia de Valor mais difundido é o 

baseado nos estudos de Porter, como visto na figura 3, e possui como benefícios 

enxergar a organização de maneira ampla, entendendo a participação de cada 

processo na forma como a organização agrega valor a um determinado produto, 

possuindo tanto uma lógica de processos chaves, ou seja, aqueles relacionados 

diretamente à geração de valor, e processos de suporte, auxiliares na execução do 

objetivo final da organização. 

 

Baldam, Rozenfeld e Valle (2014) apontam no sentido de que a Cadeia 

de Valor consiste em uma técnica muito importante para ordenar o processo de 

mudança e direcionamento da estratégia da organização, ao permitir identificar os 

principais processos em que uma determinada organização gera valor 

 

Delimitados os processos que integram a cadeia de valor e a 

importância desta como instrumento que fornece subsídio para o entendimento do 

funcionamento da organização, passa-se então a parte de identificação de 

processos que podem ser otimizados, para tal, trabalhando com indicadores e metas 

que possam corroborar se aconteceram mudanças relativas ao desempenho dessas 

atividades. Como trabalhado por Minas Gerais (2012), neste momento são levados 

em consideração aspectos como número de funcionários necessários para a 
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execução de uma atividade ou processo, os recursos materiais e financeiros 

envolvidos para o cumprimento da atividade, bem como da existência de etapas 

redundantes ou que não agregam valor de alguma forma ao processo. 

 

O estabelecimento de parâmetros de monitoramento leva ao que foi 

definido em Minas Gerais (2012) como gestão de rotina, que seria o 

acompanhamento de maneira regular dos processos, levando em consideração 

parâmetros como indicadores e metas, de modo que, as informações que derivarem 

da gestão da rotina serão empregadas afim de identificar desvios que acontecem 

nos processos, bem como facilitar a visualização de possibilidades de melhoria, 

servindo de insumo portanto para outros projetos de melhoria de processos. 

 

Paim (2009) aponta para a existência de possíveis benefícios com 

adoção das práticas de gestão de processos em uma organização, como por 

exemplo, o aumento da satisfação dos clientes, maior padronização dos processos, 

redução de tempo e custo dos processos e melhoria do fluxo de informação, todos 

estes benefícios encontram-se alinhados com a tentativa de tornar a máquina 

pública mais eficiente, como trazido no NPM. Além desses benefícios elencados, a 

gestão de processos é tida como um pressuposto para a orientação por processos 

nas organizações, ao fornecer a maturidade necessária para lidar com as mudanças 

necessárias, de acordo com Baldam, Valle e Rozenfeld (2014). 

 

Por fim, ao tratar da temática de gestão de processos, cabe aqui um 

contraponto que diferencie processos de projetos. O conceito de projeto se faz 

necessário nesse momento, sendo que segundo PMI(2009, P.11, apud Minas 

Gerais, 2012, p. 17) entende-se projeto como: “[...] um esforço temporário 

empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. A sua natureza 

temporária indica um início e um término definidos [...] não significa necessariamente 

de curta duração.”. A principal diferença que ressaltada em Minas Gerais (2012) diz 

respeito à temporalidade, enquanto que no tocante a projetos tem-se uma situação 

temporária, com fim delimitado, no caso dos processos observa-se uma situação rotineira, 

que tende a se repetir na medida em que se faz necessário pela organização. 
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2.2 Gestão de Processos aplicada ao setor público 

 

No contexto do setor público, após o New Public Managment, houve 

uma mudança no sentido de se adotarem medidas que visavam trazer serviços de 

melhor qualidade para o cidadão, conforme trabalhado por Carneiro e Menicucci 

(2011). Diversos são os casos em que se utilizaram da lógica gerencialista para 

buscar alterar a estrutura e o funcionamento do Estado. No Brasil, de modo geral, 

essa mudança no Estado pode ser observada emblematicamente pela reforma 

administrativa de 1994. Bresser-Pereira (1998) narrou à época a reforma 

administrativa no âmbito do governo federal, que buscou alterar a situação de um 

estado burocrático, tornando-o uma máquina moderna e eficiente, amparada 

principalmente na visão de uma administração gerencial, ressaltando que as 

mudanças devem atender tanto ao cidadão como um cliente, do ponto de vista 

econômico como ao cidadão como um eleitor, do ponto de vista político. As 

alterações apontadas por Bresser-Pereira (1998, p.29) com a utilização de uma 

lógica gerencialista visavam principalmente:  

A descentralização; a delegação de autoridade e de responsabilidade ao 
gestor público; o rígido controle sobre o desempenho, aferido mediante 
indicadores acordados e definidos por contrato, além de serem modos muito 
mais eficientes para gerir o Estado, são recursos muito mais efetivos na luta 
contra as novas modalidades de privatização do Estado. 

 

Uma forma de se alcançar os resultados pretendidos pode guardar 

relação com a utilização da Gestão de Processos, a exemplo dos benefícios típicos 

do setor privado observados por Paim (2009).  

 

Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) corroboram o que é trazido por Paim, 

indicando alguns benefícios da gestão de processos que podem ser transpostos 

para a gestão pública, como a possibilidade de trazer ganhos de satisfação para 

clientes com processos de melhor qualidade, a expectativa de fazer com que os 

fluxos de trabalho sejam compreensíveis de ponta a ponta, permitindo uma visão do 

funcionamento como um todo da organização, além da viabilidade da redução no 

custo da prestação dos serviços ao se aplicar práticas relacionadas a melhoria de 

processos.  
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A possibilidade da gestão pública se valer da gestão por processos tem 

se consolidado como um tema recorrente na academia, indicando que é um campo 

que se encontra em discussões, produzindo resultados diversos, como é possível 

observar nas discussões trazidas a seguir. 

 

Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) tratando sobre a gestão por 

processos no caso brasileiro apontam alguns exemplos. A lei complementar 

101/2000, também conhecida como lei de responsabilidade fiscal (LRF), impõe 

limitações aos gastos da administração pública como um todo, observando critérios 

como comprometimento da receita, resultado primário, entre outros. Nesse sentido, 

os autores apontam que a gestão de processos pode contribuir ao tornar os 

processos mais eficientes, evitando assim menor gasto de recursos financeiros e 

humanos na máquina pública. Também importante no sentido de modernização da 

administração pública, a Lei de Acesso a Informação (LAI), regulamenta questões 

relacionadas à disponibilização de informações por parte do setor público para a 

população, além de estipular a necessidade de criação de mecanismos de 

transparência, que, segundo os autores, a partir da utilização da lógica da gestão de 

processos, poderão ser observados resultados no que diz respeito ao fluxo de 

informação, visão também corroborada com Paim (2009). 

 

Ferreira (2010) conduziu uma análise buscando identificar potenciais 

benefícios da adoção de práticas de gestão de processos na Administração Pública 

de Minas Gerais, focada na análise de três órgãos e sua relação com a gestão de 

processos. De modo geral, foi observado que, superadas as especificidades que 

dizem respeito ao setor público, tornou-se possível mensurar ganhos de qualidade 

no processo e no clima organizacional, indicando que a aplicação em uma escala 

mais ampla (no estado como um todo ao invés de apenas secretarias trabalhando 

em processos críticos) aliado a uma comunicação clara entre os órgãos 

potencializaria os efeitos observados, cabendo ressaltar que o estudo possuiu um 

caráter qualitativo, e, portanto, suas conclusões são um indicativo das percepções à 

época. 

 

Ainda no âmbito do governo de Minas, Rocha (2014) buscou delimitar 

os fatores críticos de sucesso relativos a gestão dos processos estratégicos, 
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seguindo a lógica adotada por aquele governo de transformar em projetos os 

processos que fossem vistos como prioritários, e em seguida analisar qual seria a 

influência de cada um deles, concluindo a existência de 23 fatores influenciando a 

gestão dos processos estratégicos, mas sendo necessário ainda um 

aprofundamento maior nesses fatores visando esclarecer divergências surgidas nas 

respostas dos entrevistados. 

 

Marques (2015) também realizou estudos buscando delimitar a 

influência do BPM nos processos do Rioprevidência, o instituto previdenciário do Rio 

de Janeiro. Ao fim de seu estudo, ao observar o resultado da otimização de 

processos após a aplicação de técnicas de gestão de processos, foi possível 

constatar a economia de recursos em diversos processos, bem como um maior 

alinhamento entre o processo de maneira geral como previsto em manuais e a 

aplicação na prática destes, garantindo a entrega de um serviço com qualidade e no 

tempo adequado. 

 

Estas pesquisas não esgotam as discussões sobre o assunto em 

questão, mas possibilitam exemplificar esforços da academia no sentido de estudar 

essa temática, principalmente explorando aspectos ainda não abordados 

anteriormente. 

 

Esta seção permitiu, portanto, desenvolver e justificar os conceitos de 

processo e gestão de processos adotados, proporcionando ainda que se possa 

iniciar as discussões relativas ao entendimento da orientação por processos e seus 

diversos aspectos. 

 

2.3 A orientação por processos 

 

Esta seção tem o propósito de trabalhar o que vem a ser a orientação 

por processos, sua origem histórica e entender como acontece um projeto que visa 

implantar essa lógica em uma organização. 
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2.3.1 Aspectos Históricos 

 

Antes de se examinar a orientação por processos, é necessário discutir 

a sequência do ponto de vista histórico que culminou com a utilização de técnicas de 

gestão de processos nas estruturas organizacionais. Apenas após esse 

entendimento inicial, será possível adentrar em uma análise mais aprofundada do 

contexto de organizações voltadas para processos. 

 

Primeiramente, de acordo com Gonçalves (2000), as organizações no 

século XX se estruturavam majoritariamente seguindo o modelo funcional. Entende-

se como divisão ou estrutura funcional aquela que busca agrupar os funcionários de 

uma organização conforme a atividade desenvolvida ou a área do conhecimento 

ligada a este. Conforme discorre Hammer (1997), esse modelo era adequado para 

empresas que se utilizavam principalmente da lógica de divisão do trabalho fordista, 

apresentando estruturas condizentes com as funções desempenhadas pelos seus 

funcionários. Havia um elevado grau de especialização em cada atividade, a 

produção era altamente padronizada e rígida, não havendo um foco nos interesses 

dos clientes.  

 

Nesse cenário em que não havia uma globalização, que gerou um 

fortalecimento por parte do consumidor e de sua opinião, a concorrência era muito 

menor. Assim sendo, um sistema que não focava nas demandas do cliente, e 

apenas buscava entregar o produto que se propôs, era suficiente para manter as 

organizações atendendo as suas necessidades financeiras. (HAMMER, 1997) 

 

Olhando para o presente momento, após um intenso processo de 

globalização e as mudanças decorrentes nas exigências dos clientes, não é possível 

mais pensar em uma organização que trabalhe exclusivamente dessa forma, e 

assim, faz-se necessário discutir modelos de tornar a organização voltada a atender 

os seus clientes, sendo flexível, dinâmica e aberta para a constante inovação. 

Wilaert et al (2007) respalda essa análise a partir do momento em que aponta a 

crescente influência exercida pelas demandas dos clientes sobre as organizações, 

que colocam cada vez mais pressão sobre as organizações com estruturas 

clássicas.  
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Comprovando o ponto acerca da necessidade de entregar produtos 

alinhados com as expectativas de clientes, Hammer (1997) aponta que organizações 

que em momentos anteriores apresentavam resultados satisfatórios apresentaram 

quedas bruscas em sua participação de mercado, e como tal, necessitavam de 

realizar mudanças, ou poderiam até mesmo falir. Diversos são os exemplos 

analisados por Hammer (1997), partindo de companhias que sofreram enormes 

perdas e tiveram que se reinventar para manterem-se no mercado, como no caso da 

IBM no setor de Tecnologia da Informação, e outras que não conseguiram se 

adaptar e acabaram por falir, como a Pan American World Airways no setor de 

transporte aéreo e a Wang Laboratories no setor farmacêutico. 

 

Corroborando essa lógica, Bronzo et al (2013) apontam que grande 

parte das organizações oferecem produtos similares e se valem das mesmas 

tecnologias, sendo, portanto, uma possibilidade de se diferenciar utilizando-se de 

uma lógica que valorize o cliente e traga valor para o mesmo. Cabe ainda reforçar 

que Keen (2000 apud GONÇALVES, 2000) ressalta que o aperfeiçoamento dos 

processos de trabalho têm importância fundamental no que diz respeito à 

manutenção das vantagens competitivas de uma determinada organização. 

 

A partir da década de 90, autores como Hammer e Champy (1994) 

indicaram a reengenharia como o caminho a ser seguida. A reengenharia consistia 

em uma mudança radical da empresa de ponta a ponta, buscando cortar gastos e 

aumentar a eficiência dos funcionários, alterando os padrões de trabalho. Em um 

primeiro momento, o resultado observado foi que algumas organizações obtiveram 

sucesso enquanto outras não, conforme observa Hammer (1997).  

 

O que se constatou então em um momento posterior entre as 

organizações que obtiveram sucesso foi que apenas quando se pautou em uma 

lógica de processos como direcionadora de mudanças, no qual a organização 

possuía a maturidade necessária para lidar com tais alterações, foi possível obter 

resultados positivos. (HAMMER, 1997) 
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Então, Hammer (1997) indica a utilização da orientação por processos 

como uma prática promissora no sentido de tomar como base o objetivo traçado 

pela reengenharia, que seria tornar a organização mais eficiente, corrigindo a falha 

de alterações de maneira indiscriminada e sem fundamento nas organizações, ao 

utilizar os conhecimentos da área de gestão de processos para nortear as possíveis 

mudanças organizacionais. 

 

Cabe ressaltar, de acordo com Baldam, Valle e Rozenfeld (2014), que 

não se pode dizer que um modelo exclusivamente orientado por processos seja 

realista, pois na prática, não existem organizações que somente se centram em 

processos, mas sim organizações que fazem adaptações nos modelos previstos 

para atender as necessidades observadas em seu contexto. Essa afirmativa se 

baseia no fato de que devem ser considerados diversos fatores quanto se busca 

estruturar a organização, como tamanho do corpo de funcionários e da estrutura, 

complexidade dos processos de trabalho e a maturidade em relação a processos 

para que se possa determinar o modelo mais adequado. 

 

Complementando a lógica trazida por Hammer, Baldam, Valle e 

Rozenfeld (2014) apontam que a utilização de estruturas estritamente funcionais 

atualmente apenas se mostram possíveis diante de tarefas de baixa complexidade 

envolvida e em pequenas organizações, já que nessa situação identificar erros e 

modificar os processos de trabalho para atender os anseios do cliente é mais 

simples por envolver um número menor de variáveis, contexto completamente 

oposto ao que é possível encontrar no Estado, com políticas públicas de alta 

complexidade e que impactam na vida de vários cidadãos diretamente, o 

envolvimento de inúmeros atores internos e externos à administração pública, além 

da instabilidade própria do cenário político. 

 

Entendidos os aspectos históricos que levam à orientação por 

processos, pode-se buscar uma definição para esse conceito. Como visto 

anteriormente, a Orientação por Processos surge de um contexto de intensa 

transformação nas organizações e busca por um modelo que fundamentasse essa 

mudança. Como se trata de uma mudança na estrutura da organização deve-se ter 

clareza quanto ao significado do que vem a ser uma organização. Oliveira (2013) diz 



30 

que estrutura organizacional é “O instrumento administrativo resultante da 

identificação, análise, ordenação e agrupamento das atividades e dos recursos das 

empresas (...) visando o alcance dos objetivos estabelecidos pelos planejamentos 

das empresas”. 

 

Dando sequência à análise, devem ser esclarecidos quais seriam as 

possíveis formas de se departamentalizar uma organização, na perspectiva de 

modelagem de estruturas. Primeiramente, tem-se a organização estruturada 

funcionalmente, que, segundo Oliveira (2013), é aquela na qual as atividades 

desempenhadas pela organização são departamentalizadas de acordo com a função 

a ser desenvolvida por cada setor, sendo este o tipo mais comum de 

departamentalização encontrado. 

 

A departamentalização por área geográfica aparece como uma técnica 

utilizada por organizações que atuam em diversas localizações  e precisam 

estabelecer estruturas em cada um desses locais para melhor realizar suas 

atividades, também utilizada diversas vezes principalmente por grandes 

organizações (ARAÚJO, 2001). 

 

Outra forma de se organizar as estruturas diz respeito à lógica por 

projetos, que distribuem os recursos técnicos de acordo com os projetos em 

andamento na organização (ARAÚJO, 2001). Oliveira (2013) ressalta que nesse 

caso os funcionários se dedicam de maneira concentrada para a realização dos 

projetos, o que pode fazer com que o foco na organização em si seja perdido. 

 

A departamentalização por produtos também é um tipo muito comum 

nas organizações, principalmente em fábricas ou empresas com produtos que 

utilizam mao de obra altamente específica, segundo Araújo (2001). 

 

Por fim, antes de ingressar propriamente na orientação por processos, 

cabe a ressalva de que não necessariamente a aplicação de um modelo de 

departamentalização exclui os demais, já que é possível a adoção de uma estrutura 

mista, utilizando os principais aspectos positivos de cada tipo de 
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departamentalização para potencializar o desempenho da organização, conforme   

sua realidade (OLIVEIRA, 2013). 

 

Esclarecidos esses conceitos, cabe a ressalva de que a conceituação 

quanto a orientação por processos apresenta uma convergência entre as definições, 

não havendo, entretanto, um consenso quanto a uma definição exata. Kohlbacher e 

Gruenwald (2011) trazem que o Business Process Orientation (BPO) pode ser 

interpretado como o esforço organizacional para transformar os processos 

organizacionais na plataforma para a estrutura organizacional e o planejamento 

estratégico. Essa interpretação sustenta-se, por conseguinte, em deduzir tanto a 

estrutura organizacional como o planejamento estratégico adotado pela organização 

através dos processos organizacionais chaves que forem identificados, sendo que, 

como trabalha Gonçalves (2000), é necessário que se tenha uma maturidade 

adequada em relação a processos na organização, traduzida como o entendimento 

por parte dos funcionários de uma visão acerca dos processos de trabalho, 

utilização de ferramentas adequadas de gestão de processos, bem como a 

necessidade de se ter processos bem delimitados. 

 

Complementando essa exposição, Gonçalves (2000) traz que uma 

organização que se orienta por processos diz respeito a abandonar uma estrutura 

funcional e se adotar uma distribuição de recursos humanos e técnicos ao longo dos 

processos de trabalho.  

 

Zarifian (1997) após a observação de um projeto realizado na empresa 

Danone, traz à tona que a adoção de uma estrutura orientada por processos teve 

como resultados a visualização por parte dos funcionários acerca de como agregam 

valor na produção da organização, além de garantir um maior alinhamento entre as 

entregas da empresa e o que os clientes esperam.  

 

Como se trata de um projeto relativamente novo, diversas 

organizações necessitam passar por uma adaptação para conseguir usufruir dos 

benefícios nesse modelo, e, considerando a realidade da Administração Pública no 

estado de Minas Gerais que utiliza uma estrutura ainda altamente funcional, como é 
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possível perceber na lei 22.257, o processo de transição constitui fator relevante de 

análise. 

 

2.3.2 Processo de Transição 

 

A transição de uma organização departamental para uma por 

processos é trabalhada na literatura por diversos autores, já que é um ponto 

importante no tocante à adoção de mudanças na organização. 

 

Figura 4 – Visão Departamental x Visão por Processos 

 

Fonte: Malamut (2005, apud BALDAM, Roquemar, VALLE, Rogério, ROZENFELD, Henrique. 2014, 
p.15). 
 

Analisando-se a Figura 4, é possível perceber que os esforços no 

sentido de organizar e orientar organizações através de processos não é meramente 

uma questão de preferência, mas sim uma tentativa de trazer a otimização dos 

fluxos de atividades que compõe os principais processos da Organização.  

 

Na Organização A fica claro que o foco não está no processo, e, 

consequentemente, havendo ainda espaços para melhoria. É nítido, portanto, nesse 

caso, como o fluxo do processo perpassa por diversos setores repetidas vezes, 

situação esta que poderia ser evitada caso o processo não fosse altamente 

fragmentado e seguisse uma lógica diferente de distribuição de tarefas e/ou 

competências.  

 

Dessa maneira, a Organização B demonstra como seria um fluxo de 

atividades otimizado pela lógica de uma organização voltada para processos, que 
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consegue direcionar os esforços de forma a atender os processos em sua 

individualidade, alcançando tal situação ao priorizar a distribuição de tarefas e 

competências dos funcionários de acordo com os processos, evitando uma 

movimentação desnecessária entre os setores, podendo obter benefícios 

relacionados a aspectos como tempo, qualidade e adaptabilidade. 

 

Não obstante, o processo para se chegar a tal patamar possui diversos 

desafios, e deve ser organizado através de etapas, para que a organização consiga 

se transformar, e atingir o patamar desejado. 

 

Figura 5 – Transição de estruturas 

 

Fonte - PAIM, Rafael et al (2009, p.134) 

 

Conforme a figura 5 mostra, há uma transição gradual entre a estrutura 

puramente funcional até se chegar a um estado de orientação por processos em 

uma organização. Esse processo de transição possui diversos elementos que 

devem ser superados até que consiga ser instalado o novo modelo.  

 

Baumöl (2013), através de entrevistas com responsáveis por projetos 

de mudança e uma análise da literatura do tema, delimitou quaro eixos que podem 

ser entendidos como necessários para os processos de mudança organizacional, 

sendo eles: Arquitetura de Negócio, Cultura e Emoções, Mensuração e desempenho 

e Contexto. 
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No aspecto de mudança na arquitetura de negócio, são levados em 

consideração fatores como a lógica de negócio, e a definição de papéis e funções 

dentro da organização, o conjunto de habilidade dos funcionários, entre outros, que 

de maneira geral, abarcam a organização como um todo. (BAUMÖL, 2013) 

 

Levando em consideração o papel de cada indivíduo, Hammer (1997) 

aponta que enquanto em uma organização funcional tem-se o operário, ou seja, o 

operador de uma tarefa, que apenas se importa em cumprir com a sua meta 

individual, sem haver uma relação entre as partes de um processo, o funcionário 

passa a ser visto como um colaborador, de maneira a se esperar que este tenha 

uma noção de sua participação no processo de agregação de valor, de forma que 

passa a trabalhar em prol de se alcançar o objetivo global da companhia. Podem ser 

exigidas alterações nas funções que desempenham, por isso tem-se a necessidade 

do levantamento das habilidades dos funcionários. Dessa maneira, a organização 

pode desenvolver um senso de auto consciência entre seus funcionários, portanto, 

que passam a se comportar em prol do cumprimento de objetivos estratégicos e do 

andamento de maneira adequada dos processos em um nível macro, no que diz 

respeito a todos os níveis hierárquicos da organização, partindo do funcionário 

executor de tarefas até a alta gestão. 

 

Ainda trabalhando nesse aspecto, cabe levar em conta a identificação 

dos processos críticos por meio da Cadeia de Valor, como visto em Minas Gerais 

(2012), que permitirá que se tenha com clareza como a organização entrega valor 

para seus clientes, e consequentemente se organize segundo este aspecto. 

 

No que tange o eixo de Cultura e Emoções, Baumöl (2013) ressalta 

que fazem parte trabalhar a cultura da organização, além de fatores que dizem 

respeito as expectativas dos agentes envolvidos e motivos de resistência ao projeto. 

 

 No tocante a cultura organizacional, Schein (2004) define que esta 

seria o padrão de suposições que um determinado grupo aprendeu ao tentar se 

adaptar ao contexto externo e interno a uma organização, de modo que influencia a 

forma como são tomadas as decisões e o modo de se portar. Schein (2004) ainda 

discorre sobre como a cultura organizacional molda o comportamento dos atores 
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envolvidos, e dessa forma, deve ser trabalhada constantemente, para que o choque 

durante o processo de transição com a cultura existente não venha a impedir o 

processo de mudança, chegando a essas considerações após analisar quatro casos 

da sua perspectiva pessoal, como consultor contratado pelas organizações. 

 

No que diz respeito às emoções, Nuno (2013) traz discussões 

relevantes da necessidade de conscientização de todos os atores envolvidos, de 

forma que o direcionamento das mudanças deve vir da alta direção, e sem o 

envolvimento desta, não é possível o sucesso de qualquer modificação na estrutura, 

pois para que se façam mudanças na estrutura, tem-se a necessidade de aprovação 

por parte desse grupo. Nuno (2013) também aponta que o envolvimento da média 

gerência nas discussões é fundamental, para garantir que as mudanças que venham 

a acontecer estejam alinhadas às expectativas desses atores e efetivamente 

venham a ser implementadas, já que a média gerencia é responsável por coordenar 

os processos na prática.  

 

Acerca da Mensuração de desempenho, Baumöl (2013) faz a ressalva 

no sentido de que é de extrema importância que se tenha uma mudança na forma 

como são encaradas a mensuração de desempenho. Nuno (2013) aponta que a falta 

de adaptabilidade nesse sistema pode gerar um sentimento na organização de que 

as mudanças não alcançaram o objetivo desejado, pois a maneira como cada 

indivíduo é avaliado esta sujeita a sofrer alterações, resultando por exemplo em um 

critério que se avaliava que deixa de ser relevante após as mudanças ou até mesmo 

uma cobrança que difere totalmente do que se tinha, dificultando que os funcionários 

assimilem essa situação. 

 

Por fim, o aspecto do contexto segundo Baumöl (2013), constitui outro 

ponto fundamental para o sucesso de qualquer mudança, sendo que é necessário 

estudar as partes interessadas no processo de mudança (funcionários, clientes, 

acionistas, entre outros) e a situação econômica, de modo que se determine quais 

são as possibilidades de mudanças disponíveis para um determinado momento na 

organização.  
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2.3.3 Metodologia de Implementação 

 

Para que se possa compreender o projeto de implementação de forma 

clara e seja possível entender subsidiar a discussão no momento de análise do 

projeto, o entendimento dos mecanismos de implementação constitui fator 

fundamental. De maneira geral, não há uma coesão por parte dos autores no que diz 

respeito a uma delimitação clara de quais procedimentos devem ser seguidos, mas, 

visando trazer coerência com o que será apresentado pelo projeto, foi adotada a 

metodologia empregada pela SEPLAG neste projeto. Cabe ressaltar que, como se 

trata de um projeto de caráter único até o momento no governo de Minas, a 

metodologia não se encontra totalmente estruturada, utilizando partes do Guia e as 

informações obtidas através de apresentações e relatórios.  

 

Primeiramente, como previsto em Minas Gerais (2012), o planejamento 

aparece como primeira etapa, onde são definidas a intervenção a ser realizada e o 

que se pretende alcançar para isso. O planejamento utiliza-se de ferramentas típicas 

de gerenciamento de projeto tradicionais, tais como cronograma, plano de trabalho 

entre outras.  

 

Para fundamentar algumas das decisões do projeto, esta etapa pode 

necessitar da realização de um diagnóstico. Através da realização deste, tem-se o 

levantamento informações e o entendimento da situação em que se encontra a 

organização, com a finalidade de identificar todos os dados necessários para 

fornecer subsídios para as demais etapas do projeto. Utiliza-se principalmente nessa 

etapa técnicas como aplicação de entrevistas, questionários, a observação direta, 

entre outros métodos, visando consolidar as informações. Cabem destacar como 

aspectos relevantes de se observar nessa etapa a cultura organizacional e suas 

implicações, identificação de atores e potenciais riscos para o projeto.  

 

Em um segundo momento, são aplicadas algumas técnicas que 

buscam a definição dos macroprocessos que possuem impacto direto na forma 

como a organização gera valor para o cliente, sendo a ferramenta tradicional para 

fazer tal definição a Cadeia de Valor. 
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A utilização da técnica da Cadeia de Valor exige atenção no sentido de 

identificar efetivamente o que constitui a atividade primária da organização, e serve 

muito bem para ressaltar quando organizações destinam recursos para áreas que 

acabam não sendo finalísticas, conforme expõe Hammer (1997), contribuindo para 

que o desempenho organizacional seja inferior quando comparado a outras 

organizações que tem visam sua atividade finalística de maneira mais intensa. O 

trabalho nessa etapa consiste em esforços voltados para entender os processos de 

trabalho e sua relação com a estrutura da organização. 

 

Na etapa posterior, ou seja, a de planejamento, são realizadas 

adequações nos processos que compõe os macroprocessos, objetivando que a 

lógica da organização esteja adequada para gerar valor. Nesse momento, utilizam-

se diversas técnicas, expostas em Minas Gerais (2012), como redesenho de 

processos, planejamento da força de trabalho, definição de layout, entre outras. 

Esse processo toma uma parcela considerável em relação ao tempo total do projeto, 

pois dependerá fundamentalmente da maturidade da organização do ponto de vista 

de processos para que se obtenha sucesso nessa etapa. 

 

Com os resultados dos processos delimitados e redesenhados, busca-

se a adequação das estruturas da organização conforme os macroprocessos, 

seguindo a premissa apresentada nas figuras 4 e 5, sendo necessárias mudanças 

no layout da organização e nas equipes de trabalho. 

 

Determina-se nesse momento como será realizada a alocação das 

equipes de trabalho, buscando identificar quais seriam as aptidões de cada 

funcionário para adequá-las às demandas dos setores, exigindo a aplicação de 

entrevistas e questionários para identificar tais aptidões. Como observado nas 

propostas apresentadas pela SEPLAG (2016), o processo de realocação pode 

envolver também a capacitação dos funcionários para que possam desempenhar 

plenamente as novas funções. 

 

Tratado de maneira abstrata e sintética, esse etapas podem parecer 

simples, mas, todas as atividades necessárias param se chegar nesse ponto 

requerem amplo grau de maturidade por parte da organização, bem como dedicação 
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para a manutenção de atividades que passam a ter um papel importante na 

continuidade da utilização de uma visão por processos. 

 

2.4 Fatores críticos de sucesso 

 

Esclarecidos os conceitos teóricos relativos a processos e a orientação 

por processos, cabe aqui explicar o que seriam os Fatores Críticos de Sucesso que 

se busca delimitar ao final desta monografia e qual a sua importância. 

 

Os Fatores Críticos de Sucesso podem ser determinados como 

aqueles que têm o caráter de essencialidade para atingir o sucesso ou o fracasso na 

busca de um objetivo, de maneira a permitir a aplicação de um recurso escasso para 

a figura do gestor, principalmente o tempo, nos principais fatores (BULLEN; 

ROCKART, 1981). 

 

Demonstrando a importância dos Fatores Críticos de Sucesso, Bullen e 

Rockart (1981, p.3, tradução nossa) afirmam que “Os FCS são as poucas áreas 

chaves em que os resultados devem ser favoráveis de maneira absoluta para que o 

gerente atinja suas metas”. Reforçando esse aspecto, Caralli et al (2004) afirma que 

em qualquer atividade ou iniciativa que a organização toma, deve-se assegurar o 

melhor rendimento possível nestes fatores, de modo que, em uma situação em que 

isso não se confirme, a organização pode não ser capaz de completá-la. 

 

Bullen e Rockart (1981) tambémindicam que para além de determinar 

questões como metas, o gestor/gerente deve atentar para trazer de maneira 

explícita, e não implícita como comumente realizado, quais seriam os Fatores 

Críticos adequados em determinada ação como variáveis que possibilitassem o 

atingimento das metas propostas, de maneira que formulam três aplicações práticas 

para os FCS: 

 ajudar os gerentes na identificação das informações que eles 

necessitam; 

 auxiliar a organização no processo de planejamento estratégico; 

 auxiliar a organização no processo de planejamento dos sistemas 

de informação para mensurar o desempenho. 
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Cabe ressaltar que para identificar os fatores críticos em um projeto 

como proposto na presente monografia, tem-se a aplicação com maior proximidade 

no tópico de informações que um gerente necessita para gerenciar um projeto com 

essas características.  

 

Trazendo outra classificação, Bullen e Rockart (1981) apontam que 

existem diferentes FCS para cada nível organizacional, como os pontos a seguir: 

 indústria/Negócio: São os fatores críticos comuns a todas as 

organizações dentro de um mesmo ramo para que minimamente 

encontrem-se adequadas ao padrão exigido. 

 organização: Fatores definidos pela alta gestão para o 

posicionamento da organização no mercado, focado principalmente 

no planejamento estratégico, de modo a garantir a competitividade 

e o atendimento aos interesses dos clientes; 

 sub-organização: Relaciona-se com os FCS de uma determinada 

sub-organização (diretoria, setor, secretaria) em uma organziação, 

adquirindo um caráter específico das necessidades de uma equipe 

de trabalho; 

 indivíduos: São relacionados com o papel dos gerentes e 

funcionários de uma organização, de modo a traduzir o modelo de 

negócio trazido pela alta gestão; 

 

Para o âmbito desta monografia, entende-se que a utilização dos FCS 

do ponto de vista da Organização, através do entendimento da alta gestão e 

gerencia, e dos indivíduos, no ponto de vista dos agentes que executam o projeto, 

sendo estes fatores mais alinhados com a realidade observada no contexto do Setor 

Público. 

 

Entender a Orientação por Processos aplicada a uma organização 

exige uma visão sistêmica da organização, a necessidade de lidar com recursos 

humanos e com o processo de mudança, entre diversos outros aspectos como visto 

anteriormente. Dessa forma, entender os fatores críticos de sucesso em um projeto 

dessa complexidade torna-se um importante passo para entender a fundo as 
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particularidades do projeto e como trabalhar esses aspectos fundamentais para o 

projeto em questão. 
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3.  METODOLOGIA 

 

Com os objetivos inicialmente colocados, faz-se necessário a 

demonstrar a metodologia adotada para a realização desta monografia, descrevendo 

o tipo de pesquisa em que se enquadra e quais foram as formas de coleta de dados 

utilizadas. 

 

Tendo em vista a temática a ser abordada, muito pouco explorada 

ainda pela literatura, havendo amplo espaço para o desenvolvimento de um estudo 

aprofundado na área ligada a organização por processos na Administração Pública, 

conforme demonstrado inicialmente, encontra-se na definição trazida por Lima 

(2012, p.132) para estudo de caso um alto grau de compatibilidade.: “[...] o estudo 

de caso é uma investigação empírica que permite o estudo de um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real”. Yin (1994, p.24) traz que o 

estudo de caso: “[...] Investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu conceito 

de vida real, especialmente quando as fronteiras entre fenômeno e contextos não 

são claramente evidentes” também sendo aplicável ao caráter diferenciado da 

questão a ser levantada. 

 

Yin (1994) e Lima (2012) apontam que o estudo de caso pode ser 

único ou múltiplo, conforme o caráter da questão a ser trabalhada, até que se 

satisfaça a necessidade teórica por informação. Como o caso em questão tem 

caráter único no estado de Minas Gerais, ao analisar um projeto em andamento que 

constitui a primeira iniciativa em tal sentido, foi adotado o estudo de um único caso. 

 

Lima (2012), ao notar que a utilização de diversas fontes de 

conhecimento colabora para que a pesquisa se distancie de um direcionamento e 

traga o retrato mais fiel da representação do fenômeno desejado, aponta para a 

necessidade de apresentar uma multiplicidade de fontes de informação.  

 

Yin (1994) segue a mesma linha de raciocínio, ressaltando a 

complementaridade existente entre as diversas fontes de informação e que traduz 

uma boa prática a utilização de quantas fontes forem possíveis. Dessa forma, de 



42 

maneira a evitar o enviesamento da pesquisa, diferentes métodos de coleta de 

dados serão utilizados, descritos a seguir. 

 

A primeira fonte de coleta de dados a ser utilizada consistiu na 

documentação, que segundo Yin (1994) diz respeito ao recolhimento de documentos 

e informações relevantes para o estudo em questão. 

 

Dessa forma, os principais documentos levantados para esta pesquisa 

foram o relatório diagnóstico da DIGEPE, apresentações de andamento do status do 

projeto e acesso a alguns e-mails com conteúdo relacionada a execução do projeto. 

Grande parte desse material foi obtido através do contato com a equipe do NCIM da 

SEPLAG. 

 

Ressalta-se a importância da documentação no estudo de caso, 

conforme descrito por Yin (1994, p.100) “Exceto para estudos de sociedades pré-

letradas, a informação documentária é passível de ser relevante para todos os 

temas do estudo do caso.” 

 

Em seguida, a outra fonte de informação utilizada pela pesquisa reside 

nas entrevistas semiestruturadas, descrita a fundo por Yin (1994, p.105): 

No geral, as entrevistas são uma fonte essencial de provas de estudo de 
caso, porque a maioria dos estudos de caso são sobre assuntos humanos. 
Estes assuntos humanos deveriam ser relatados e interpretados através 
dos olhos de entrevistados específicos, e respondentes bem informados 
podem fornecer perspectivas importantes da situação. 

 

Foi de fundamental relevância, portanto, quando se busca relatar 

questões do âmbito tácito, que a análise documental por si só não se prova efetiva 

em trazer a tona. 

 

Para tal, foram aplicadas entrevistas semiestruturadas de maneira 

presencial com membros que compõem as equipes tanto da FHEMIG quanto do 

NCIM selecionados conforme critérios a serem discutidos a seguir. 

 

O roteiro da entrevista foi pauta fundamentalmente na compreensão 

aprofundada da concepção do projeto e o andamento das atividades, seguindo para 
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a identificação de aspectos positivos e negativos relacionados ao projeto como um 

todo, culminando por fim com uma reflexão acerca dos Fatores Críticos de Sucesso 

para esse modelo de projeto, conforme o roteiro no Anexo A. 

 

Por fim, foi realizada uma análise dos dados coletados, a fim de apurar 

se o conteúdo destes condiz com os padrões necessários para a utilização em uma 

pesquisa, e após essa análise inicial, o conteúdo destes dados será exposto de 

maneira aprofundada, visando extrair o máximo de informações relevantes para a 

monografia. 

 

Buscando atingir o objetivo proposto inicialmente de analisar os fatores 

críticos de sucessos relativos a implantação da orientação por processos no 

contexto da Administração Pública, foram realizadas as entrevistas com a equipe 

que participou ativamente no desenvolvimento do projeto, tanto por parte da 

FHEMIG como da SEPLAG. Dessa forma, para evitar que houvesse uma distorção 

quanto aos resultados obtidos, foram selecionados todos os membros das equipes 

responsáveis pela condução do processo, bem como os agentes da media e alta 

gestão que acompanhavam o processo. 

 

Apesar de ter sido trabalhado a existência de fatores críticos que 

podem variar conforme o papel desempenhado pelo indivíduo na organização, o 

roteiro de entrevista utilizado foi o mesmo para todos os entrevistados, tendo em 

vista que a lógica utilizada para se analisar os fatores críticos durante o processo da 

entrevista não varia, portanto apenas haveria uma diferenciação no que toca ao foco 

que se dá a determinadas perguntas de acordo com o contexto do entrevistado. 

 

Para se chegar aos atores entrevistados, primeiro faz-se necessário 

um trabalho de entendimento da instituição e sua história, e em seguida do 

desenvolvimento do projeto  

 

A FHEMIG foi fundada em 3 de outubro de 1977, e atualmente tem no 

decreto 45.691 de 12 de agosto de 2011 a definição de sua estrutura orgânica, 

competências e finalidade. Cabe ressaltar também que a Fundação é um órgão da 

administração pública indireta, mais especificamente uma fundação. Segundo Di 
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Pietro (2015), o conceito de fundação diz respeito a uma entidade voltada para fins 

específicos, como ciência, arte e religião, surgindo do fenômeno da 

descentralização, que conforme qualificada por Di Pietro (2015, p.516) 

“Descentralização é a distribuição de competências de uma para outra pessoa, física 

ou jurídica.”. No caso da FHEMIG, é possível enquadra-la como uma fundação com 

o foco na ciência, relacionada com a área da saúde. Para se dimensionar o tamanho 

da organização em questão, atualmente a FHEMIG conta com mais de 15 mil 

funcionários na ativa, dispostos entre mais de 20 unidades assistências espalhadas 

pelo estado de Minas Gerais. 

 

O projeto da FHEMIG inicialmente buscava alterar a estrutura da 

organização como um todo, mas devido a divisões de equipe e estabelecimento de 

prazos para execução dos trabalhos, foram formadas duas grandes frentes de 

trabalho, uma focada na reestruturação da Diretoria de Gestão de Pessoas 

(DIGEPE) e seus processos críticos enquanto que na outra o foco se deu nas 

demais unidades que compõem a estrutura da FHEMIG. 

 

Cabe ressaltar que, devido ao escopo do projeto ser muito grande e os 

recursos humanos disponíveis reduzidos, a frente relativa a DIGEPE foi a única que 

concluiu todas as atividades previstas, redesenhando os processos e propondo uma 

nova estrutura, por ser considerada crítica do ponto de vista da alta gestão, como 

relatado pelos entrevistados. Baseado nessa situação, a frente da DIGEPE foi 

escolhida para ser estudada e analisada, pois não seria possível realizar a análise 

com outros departamentos que não tiveram a efetiva execução do projeto. 

 

Esclarecido o contexto relacionada a organização e no que diz respeito 

ao projeto, foi possível selecionar o grupo de entrevistados, tentando alcançar todos 

os envolvidos no planejamento e execução do projeto, tanto por parte da FHEMIG 

como por parte da SEPLAG, como exposto no quadro 1 a seguir. 
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Quadro 1 – Relação de Entrevistados em relação ao órgão  

FHEMIG SEPLAG - NCIM 

Vice-Presidente Diretora DCMIP 

Diretora DIGEPE Equipe projeto (3 pessoas) 

Equipe projeto (2 pessoas)  

Fonte: Elaboração própria 
 

Cabe ressaltar que dentre os selecionados, apenas não foi possível 

realizar a entrevista com a diretora da DIGEPE, mesmo após diversas tentativas de 

contato e explicação de sua importância para o pleno entendimento das condições 

que envolviam o projeto. 

 

Por fim, para garantir que os entrevistados pudessem se expressar 

sem a preocupação com a possibilidade de serem identificados, foram utilizadas 

expressões como FHEMIG X e SEPLAG X para designar os entrevistados em 

detrimento de seus nomes, sendo que a definição dos nomes alternativos foi feita de 

maneira aleatória.  
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4. PROJETO FHEMIG 

 

Tendo em vista o foco da monografia em estudar o caso relativo ao 

projeto de reestruturação da FHEMIG para uma estrutura orientada por processos, é 

de suma importância que se tenha uma descrição do projeto e de suas 

particularidades, apontando eventuais dificuldade relativas as etapas descritas. 

 

4.1 Fatores motivadores 

 

Entender um projeto que envolve uma organização complexa e antiga 

como a FHEMIG exige um trabalho de pesquisa aprofundado, sendo uma etapa 

desse processo a compreensão acerca dos fatores que motivaram esse projeto.  

 

Em um momento anterior ao início do projeto, conforme trazido pelo 

entrevistado FHEMIG 3, foram conduzidos esforços pela alta gestão do órgão, 

principalmente na figura do vice presidente e seu assessor, realizando um trabalho 

que serviria futuramente como um esboço para o que efetivamente veio a ser o 

projeto. Nesse momento, conforme o entrevistado SEPLAG 3 afirma, pelo fato de se 

buscar alterar a estrutura e a lógica de funcionamento, foi necessária a validação 

com a SEPLAG, já que esta possui a competência necessária para analisar alterar e 

alterar as estruturas dos órgãos.  

 

Em sequência a esses acontecimentos descritos, por meio de uma 

parceria entre FHEMIG e SEPLAG devido ao alinhamento entre a alta gestão de 

ambos os órgãos em relação aos objetivos pretendidos, conforme dito pelo 

entrevistado SEPLAG 1, foram iniciadas as primeiras reuniões visando alinhar o 

projeto. Este esforço se concentrou a partir de fevereiro de 2016, período em que o 

NCIM passou então a ter sua equipe envolvida no projeto. A atuação da SEPLAG 

nesse processo se deu então com a estruturação de um grupo de trabalho, 

composto por membros tanto da FHEMIG como da SEPLAG. 

 

Esclarecido as características da FHEMIG de maneira geral, uma 

organização com um quadro de funcionários muito grande e responsável pelo 
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serviço hospitalar no estado de Minas, pode-se dar sequencia para a identificação 

dos fatores motivadores do projeto. 

 

Primeiramente, segundo relatado por FHEMIG 1, havia um passivo de 

insatisfação com os resultados apresentados pela FHEMIG nos últimos anos, sendo 

que, um destaque negativo quanto a essa insatisfação era o setor relativo à gestão 

de pessoas, com diversos problemas críticos em seus processos de trabalho. 

 

Foram descritas situações como “No Processo Seletivo Simplificado ou 

PSS (...) que buscava contratar um funcionário em caráter emergencial (...) 

demorava em média, quando muito rápido, em torno de 180 dias para contratar o 

profissional.” (FHEMIG 1). Ainda no que diz respeito aos processos críticos, foi 

também mencionado por FHEMIG 1 que havia um problema recorrente entre os 

setores de Recursos Humanos da unidade central e das unidades assistenciais, 

havendo retrabalho no processo da folha de pagamento, que era elaborada nas 

unidades assistências e enviada para as unidades centrais, que, devido à 

desconfiança quanto a veracidade das informações apresentadas pelas equipes das 

unidades assistenciais e  por ter responsabilidade quanto a eventuais erros no 

pagamento, fazia a revisão de todos os documentos enviados, implicando em uma 

duplicação de atividades nesse processo. 

 

Dando sequencia aos fatores motivadores, outro ponto que deve ser 

tratado diz respeito à fala de SEPLAG 1, que relatou acerca do contexto no que 

tange a informações, sistemas e dados, indicando haver uma defasagem em relação 

a veracidade das informações e sistemas que não atendem às demandas dos 

processos, dificultando a aplicação das informações provenientes dessas fontes na 

execução de políticas públicas de maneira a trazer resultados tangíveis para o 

cidadão.  

 

Outro fator que é tratado como motivador do projeto foi relatado pelo 

entrevistado FHEMIG 1 como também por SEPLAG 4 que, frente ao contexto 

econômico que recai sobre o estado de Minas Gerais atualmente, tinha-se a 

necessidade de realizar mudanças para enfrentar a crise, buscando benefícios 
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associado a redução de custos e a otimização do emprego dos recursos públicos, 

afim de contribuir para a melhoria desse cenário. 

 

Dando sequência aos fatores motivadores, o entrevistado FHEMIG 2 

apontou que, “Ela (FHEMIG) tem uma conformação distante, apesar de estar ligada 

à SES (Secretaria de Saúde) ela não está bem ligada na prática (...) você vai ver 

que as legislações que se aplicam ao estado são gerais e deveriam se aplicar a 

todos no âmbito do estado, mas aqui eles falam que não, aqui vão falar como 

justificativa que é diferente demais, complexo demais”, apenas criando mais 

resistência através de uma cultura organizacional fortemente enraizada que se 

mostra avessa a mudanças. Essa consideração é um indício tanto de uma cultura 

organizacional que favorece a manutenção do status quo como contrária a aplicação 

de técnicas e práticas vindas de um órgão externo, que indica um órgão que tem 

dificuldades em assimilar mudanças, e que sofre reflexos disso na manutenção de 

uma visão estagnada com diversos processos de trabalho que não passam por um 

olhar crítico de questionamento constantemente para que agreguem valor. 

 

Em continuidade aos aspectos que motivaram o projeto, surgiu a 

possibilidade que veio a se concretizar de iniciar uma parceria entre FHEMIG e 

SEPLAG, entre a alta gestão de ambos os órgãos devido ao alinhamento entre os 

objetivos pretendidos, conforme dito pelo entrevistado SEPLAG 1, de modo que 

quando materializada essa parceria já foram iniciadas as primeiras reuniões visando 

alinhar o projeto. Para contextualizar essa situação, esses esforços se concentraram 

a partir de fevereiro de 2016, período em que o NCIM passou então a ter sua equipe 

envolvida no projeto. A atuação da SEPLAG nesse processo se deu então com a 

estruturação de um grupo de trabalho, composto por membros tanto da FHEMIG 

como da SEPLAG. 

 

Por fim, o último fator motivador apontado diz respeito à troca de 

gestão ocorrida na FHEMIG, que, segundo disse SEPLAG 1 e também ressaltado 

por SEPLAG 4, a alta gestão da FHEMIG do período de 2015 até meados de 2017, 

possuía uma visão crítica acerca das necessidades da organização, abrindo 

oportunidades para o desenvolvimento do projeto em questão. O empenho e 

participação do vice presidente da FHEMIG foi visto como fundamental para que 
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pudesse ser feito o projeto com respaldo da alta gestão. Corrobora esse relato o fato 

de apresentado inicialmente dos esforços conduzidos pessoalmente pelo vice 

presidente e seu assessor em um momento inicial, vislumbrando a possibilidade de 

mudanças na lógica encontrada na FHEMIG. 

 

Em síntese, estes foram os fatores que motivaram o início do projeto, 

contextualizando o que era esperado que fosse solucionado, bem como o que serviu 

como insumo para justificar o trabalho desenvolvido pela equipe. 

 

4.2 Início das atividades 

 

Descritos os fatores motivadores, pode-se dar prosseguimento para a o 

desenvolvimento das atividades do projeto. Tendo em vistas os diversos fatores 

elencados anteriormente, em conjunto com o contexto de crise financeira no estado 

de Minas, havia uma dificuldade em conciliar um processo de melhoria das 

atividades desenvolvidas que não envolvesse gastos devido à indisponibilidade 

financeira do estado, conforme relata o entrevistado SEPLAG 2 e reiterado por 

SEPLAG 4, ao afirmar que o projeto surge “Em um timing que o governo atual não 

tem recursos para financiar projetos novos”. 

 

Dessa maneira, foi pensado pela alta gestão na possibilidade de um 

processo de mudança da estrutura, visando adequá-la para as necessidades 

apontadas. 

 

Pensava-se, portanto, em uma alteração de toda a lógica de 

funcionamento da FHEMIG, mas, em um primeiro momento, devido à situação crítica 

dos processos da DIGEPE e sua relação direta com todas as unidades assistenciais 

devido a necessidade de se ter um setor de gestão de pessoas, foram conduzidos 

esforços de maneira mais intensa visando a solução destes problemas, conforme 

trazido por FHEMIG 1.  

 

O elemento de recurso humanos disponíveis também teve influencia na 

distribuição do projeto, tendo em vista o número de pessoas disponíveis para 

realizar as atividades necessárias ao projeto, como trazido por FHEMIG 3. Segundo 
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o entrevistado SEPLAG 1 “Faltou braço (sic) para fazer tudo de um vez.” 

corroborando o ponto de que não haviam pessoas suficientes para conduzir um 

projeto dessa ordem. 

 

Figura 6 – Frentes de Trabalho 

Frentes de Trabalho do Projeto 

 
Fonte: SEPLAG (2016) 
 

A distribuição da equipe no projeto ocorreu em duas grandes frentes, 

como a figura 6 demonstra. Uma das frentes se ocupou do eixo de Gestão de 

Pessoas, enquanto que a outra frente se preocupou com os demais eixos descritos. 

Cabe ressaltar que estão representadas na figura as 4 grandes áreas temáticas da 

FHEMIG, que estão relacionadas a uma diretoria ou gerência.  

 

Primeiramente representa-se a Diretoria de Gestão de Pessoas 

(DIGEPE) que está ligada com a área de gestão de pessoas. Esta frente de trabalho 

foi a analisada nesta monografia, tendo em vistas que foi a única que apresentou 

resultados concretos, enquanto as demais não tiveram nem seu diagnóstico 

concluído. Essa diferenciação no andamento se deu, pois, como já trabalhado 

anteriormente, a DIGEPE foi priorizada, devido ao entendimento de existir uma 

necessidade de urgência de revisão dos processos de trabalho, que se encontravam 

em uma situação crítica. 
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A outra frente de trabalho focou nas demais diretorias, sendo elas 

Diretoria Assistencial (DIRASS), Gerência de Ensino e Pesquisa (GEP) e Diretoria 

de Desenvolvimento Estratégico (DIEST), e não tiveram nenhuma etapa iniciada.  

 

Como este presente trabalho foca na questão da DIGEPE, insta 

salientar que tanto a análise sistêmica quanto a otimização dos processos 

aconteceram de maneira simultânea. SEPLAG 1 chega a ressaltar que foi a primeira 

vez que um projeto desse foi conduzido a partir de uma análise macro da situação, 

sem se aprofundar em todos os processos existentes, devido à complexidade da 

organização, bem como na busca de entregar resultados dentro de um prazo 

razoável. 

 

A análise de estruturas seguiu a lógica de basear a estrutura da 

diretoria em um modelo que atendesse aos processos, e não fosse apenas 

determinada pelas funções, portanto inspirada na orientação por processos, 

condizente com aquilo que observado por Kohlbacher e Gruenwald (2011). Quanto a 

otimização do processo, buscou-se obter ganhos de eficiência, utilizando-se das 

técnicas de gestão de processos. 

 

No tocante as equipes envolvidas, por parte do NCIM, foram alocados 

seis membros, cada qual distribuído entre as diversas tarefas, enquanto na FHEMIG 

foram alocados 4 Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental 

(EPPGG), de acordo com SEPLAG 2. O envolvimento da alta gestão da FHEMIG 

acontecia de maneira a validar as propostas e direcionar os esforços, principalmente 

no que tange a reuniões de alinhamento entre a equipe que executava o projeto e o 

corpo técnico da FHEMIG, como ressaltou SEPLAG 1. Os técnicos, gerentes e 

diretores da FHEMIG participaram do processo através de entrevistas e reuniões de 

alinhamento com a equipe do projeto, numa perspectiva de tentar realizar uma 

construção coletiva da proposta, mas sem efetivamente executarem as tarefas 

relativas ao projeto, conforme relata FHEMIG 2. 

 

Após a delimitação inicial do projeto, definindo seu objetivo, a lógica de 

trabalho consistira no entendimento da estratégia da organização e dos processos 

de trabalho que seriam adequados para se chegar nesse objetivo. A partir dessa 
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situação, seria realizada a melhoria e/ou redesenho de processos conforme a 

necessidade, e a consequente alteração estrutural para que os processos pudessem 

acontecer de acordo com os padrões pretendidos. Inicia, portanto, a fase de 

diagnóstico, para obter as informações necessárias para subsidiar o processo de 

mudança. 

 

4.3 Diagnóstico 

 

A etapa do diagnóstico foi iniciada com o objetivo de identificar quais 

processos estavam adequados para atingir a estratégia que a organização 

pretendia, além de entender o funcionamento da FHEMIG de maneira detalhada 

como um todo. 

 

O processo de diagnóstico tomou como base a busca por tentar 

responder as seguintes questões proposta, conforme SEPLAG (2016, p.12): 

 com a atual estrutura é possível atingir essa estratégia definida?  

 como as variáveis estudadas se relacionam para atingir os 

resultados?  

 qual é a imagem que os atores internos/externos têm da instituição?  

 quais são os pontos positivos e negativos referentes à centralização 

e à descentralização?  

 quais os modelos possíveis de estrutura que a administração 

central e as Unidades Assistenciais podem adotar?  

 

Quanto as variáveis utilizadas no questionário, o quadro 2 descreve de 

maneira completa qual informação foi relevante em cada aspecto do projeto. 
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Quadro 2 – Variáveis utilizadas na elaboração do diagnóstico 

Estrutura 
Avaliação das competências na Administração Central e Unidade Assistencial, 
finalidade de cada serviço, estrutura formal x informal 

Processos 

Elaboração da Cadeia de Valor, Funcionograma, avaliação das interfaces, nível de 
padronização, identificação de demanda reprimida, sobrecarga ou ociosidade na 
realização das atividades, identificação de processos que geram passivos, forma de 
atendimento aos servidores, gestão documental, comunicação com os pares e 
mensuração da integração com as Unidades Assistenciais. 

Pessoas Avaliação quantitativa e qualitativa da força de trabalho. 

Sistemas 
Levantamento dos sistemas utilizados, dificuldades apontadas e oportunidades de 
melhoria. 

Fonte: SEPLAG (2016) 

 

Para realizar o diagnóstico, foram realizados esforços conjuntos entre 

as equipes da SEPLAG e FHEMIG, com a realização de entrevistas e aplicação de 

questionários. No total, foram realizadas 36 entrevistas, resultantes em 51 horas de 

informação, com a aplicação acontecendo entre os dias 14/04/2016 e 16/05/2016.  

 

No que diz respeito à coleta de dados por meio dos questionários, tem-

se que foram respondidos 41 questionários em 16 unidades assistenciais diferentes, 

mas, no entanto, apenas 29 foram efetivamente levados em conta na análise, após 

ter sido realizado um tratamento dos dados, por apresentaram inconsistências no 

preenchimento. 

 

Cabe ressaltar que também foram utilizadas outras fontes para a 

delimitação do diagnóstico, valendo-se de mapas de processos já desenvolvidos 

pela FHEMIG, relatórios de gestão relatórios de auditoria seccional além da 

legislação pertinente, conforme descrito por SEPLAG (2016). 

 

Para entender o funcionamento da DIGEPE e consequentemente qual 

foi o diagnóstico, é necessário entender a estrutura que foi trabalhada. 

 



55 

Figura 7 – Organograma DIGEPE 

 
Fonte: FHEMIG (2017) 

Analisando o que é exposto pela figura 7, tem-se a existência de 4 

gerências sendo elas a Gerência de Saúde e Segurança do trabalho (GSST), 

Gerência de Administração de Pessoal (GAP), Gerência de Planejamento e 

Desenvolvimento de Pessoas (GPD) e por fim a Gerência de Ensino e Pesquisa 

(GEP),que compartilham as diversas atividades e responsabilidades que dizem 

respeito à DIGEPE.  

 

Essa estrutura existente é responsável por realizar todos os processos 

relacionados à gestão de pessoas da área central da FHEMIG, sendo que, foram 

delimitados por meio de entrevistas e dos questionários realizados pelo grupo de 

trabalho, quais seriam esses macroprocessos, bem como sua distribuição entre os 

setores, representados por um modelo de Cadeia de Valor, e que totalizaram 11 

macroprocessos diferentes. 
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Figura 8 – Cadeia de Valor DIGEPE 

 

Fonte: SEPLAG (2016) 
 

A Cadeia de Valor utilizada baseou-se no modelo de Porter exposto 

anteriormente, de modo que foi elaborada tendo como base a vida funcional do 

servidor, como descrito por SEPLAG (2016). Para identificar os macroprocessos, 

foram utilizadas cores diferentes, facilitando a sua visualização. Tem-se como o 

processo que dá início as atividades do setor no que tange a passagem do 

funcionário o recrutamento e seleção, sendo seguido pelos diversos processos 

relativos à vida funcional do indivíduo durante seu período na organização até 

culminar com sua aposentadoria ou desligamento. Os processos que foram 

destacados na parte inferior da figura representam processos do tipo suporte, que 

estão presentes em todas as etapas da passagem do servidor pela organização, e, 

apesar de não serem diretamente finalísticos, providenciam o suporte necessário 

para os demais. 

 

Esses macroprocessos, conforme a classificação exposta por Minas 

Gerais (2012), são fundamentais para se pautar uma mudança na estrutura como 

visto nos capítulos anteriores, já que determinam como a organização deveria se 

estruturar, sendo que no caso em estudo retrata como o setor deve se organizar. 

Utilizando-se das informações identificadas pela cadeia de valor, foi possível 

observar o contexto em que se encontrava a organização e distribuição da diretoria 
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de maneira clara, identificando também a distribuição dos macroprocessos entre as 

gerências. 

 

Figura 9 - Distribuição dos Macroprocessos nas gerências 

 
Fonte: SEPLAG (2016) 

 

A figura 9 traz à tona que, a exceção da GSST, todas as demais gerências 

concentram mais de um macroprocesso entre suas atividades. Conforme explicita SEPLAG 

(2016), o trabalho passa a ser então o de identificação da ocorrência de fragmentação nos 

processos a serem executados, e como evitar que isso aconteça.  
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Tabela 1 – Quantitativo de processos de acordo com gerência 

Macroprocesso 
Gerências/DIRASS 

GAP GEP GPD GSST DIRASS Total 

Saúde e segurança no trabalho - - - 29 - 29 

Pesquisa e desenvolvimento - 17 - - 1 18 

Administração de pessoal 9 2 3 - - 14 

Gestão de tempos 10 - 1 - - 11 

Recrutamento e seleção 3 4 4 - - 11 

Aposentadoria e desligamento 7 1 1 - - 9 

Operação da Política de Desempenho e 
Desenvolvimento 

- 4 2 - - 6 

Pagamento de pessoal 6 - - - - 6 

Jurídico 4 - - - - 4 

Estratégia de Recursos Humanos - 2 2 - - 4 

Gestão documental 1 - - - - 1 

Envolve mais de um macroprocesso 3 2 - - - 5 

Não se aplica a nenhum macroprocesso 2  - - - 2 

Total geral 45 32 13 29 1 120 

Fonte: SEPLAG (2016) 

 

Analisando os macroprocessos a partir da perspectiva de processos, 

foi possível identificar que se tratavam de um total de 120 processos, sendo que 

desse quantitativo 119 aconteciam dentro da DIGEPE, enquanto apenas 1 acontecia 

na DIRASS, como é possível notar na tabela 1. Essa perspectiva apenas mostra a 

complexidade desse setor, e indica que um aprofundamento ainda maior é 

necessário, chegando-se ao menor nível organizacional possível para conseguir 

observar melhor os processos e como estes se dividem em um mesmo setor 

 

Para esse detalhamento, foi usada a técnica do funcionograma, que, 

conforme Oliveira (2013), o funcionograma é uma variação de organograma, 

trazendo as informações das unidades organizacionais ou áreas da empresa, 

permitindo que se identifiquem a distribuição de responsabilidades entre os setores, 

conflito de responsabilidades ou até mesmo a duplicação destas. O entrevistado 

SEPLAG 2 ressalta que a utilização do funcionograma foi um ponto que facilitou a 

visualização da organização, e até corroborou para validar com as equipes o 

processo de mudança. Um ponto que é necessário frisar neste momento diz respeito 

à utilização do mesmo padrão de cor encontrado na Cadeia de Valor da FHEMIG 

para facilitar a visualização dos processos que compõem os macroprocessos e sua 

distribuição dentro das gerências. 
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Figura 10 – Funcionograma Gerência de Saúde e Segurança no Trabalho 

 

Fonte: SEPLAG (2016) 
 

Na Gerência de Saúde e Segurança no Trabalho, é possível observar 

pela figura 10 que todos os processos realizados dizem respeito a um mesmo 

macroprocesso, apenas havendo uma distribuição interna deste entre seus setores, 

totalizando 29 processos que acontecem dentro de sua estrutura. 
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Figura 11 – Funcionograma Gerência de Administração de Pessoal 

 
Fonte: SEPLAG (2016) 
 

A partir da observação da figura 11, fica evidente o volume de 

processos dos quais a Gerência de Administração de Pessoal como um todo é 

responsável. Totalizam 45 processos diferentes, que fazem parte de 6 

macroprocessos dentre os 11 da DIGEPE, sendo entre as diretoriais a que possui o 

maior número de processos, sem entrar no mérito quanto à complexidade e os 

esforços envolvidos. 
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Figura 12 – Funcionograma Gerência de Planejamento e Desenvolvimento de 
Pessoas 

 
Fonte: SEPLAG (2016) 
 

Observando o funcionograma presente na figura 12, pode-se inferir que 

a Gerência de Planejamento e Desenvolvimento de Pessoas tem processos 

relacionados aa 6 macroprocessos, entre os 13 que ela realiza, sendo em número 

absolutos a gerencia com menor estrutura e também menor número de processos, 

novamente cabendo a ressalva de que não está sendo feita uma análise qualitativa 

do assunto. 
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Figura 13 – Funcionograma Gerência de Ensino e Pesquisa 

 
Fonte: SEPLAG (2016) 
 

A Gerência de Ensino e Pesquisa possui um perfil diferenciado das 

demais, após análise da figura 13, no sentido de que, dos seus 32 processos, 17 

são relativos ao macroprocesso de Pesquisa e Desenvolvimento, sendo que este 

macroprocesso, apesar de ser tido como de alta relevância para a FHEMIG como 

um todo, possui pouca adesão com os demais processos de gestão de pessoas, 

suscitando uma discussão, que segundo SEPLAG (2016) talvez fosse pertinente a 

retirada dessa estrutura da DIGEPE devido ao seu caráter diferenciado. 
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Após analisada a distribuição dos macroprocessos e dos processos 

entre as diretorias, foram realizados levantamentos com os gestores da DIGEPE no 

sentido de que fossem identificados quais seriam os processos críticos associados à 

gestão de pessoas, ou seja, quais são aqueles processos que possuem o maior 

impacto em relação aos resultados da organização como um todo e que são 

responsáveis pela maior dedicação de tempo e recursos dentro de cada 

coordenação, como foi retratado por SEPLAG (2016). Essa informação é 

fundamental a partir do momento em que se objetiva organizar a estrutura de 

maneira a compreender os processos, sendo que os processos críticos teriam que 

ser o ponto focal dessa mudança, além de confirmar o exposto por Baumöl (2013) 

no que tange à necessidade do esclarecimento da arquitetura de negócios. 

 

Figura 14 – Processos Críticos DIGEPE 

 
Fonte: SEPLAG (2016) 
 

Concluídas as análises acerca dos processos que dizem respeito a 

DIGEPE, o grupo de trabalho deu prosseguimento ao diagnóstico analisando as 

percepções dos entrevistados quanto ao papel da diretoria, tanto do ponto de vista 

interno como externo, com as informações que já haviam sido coletadas.  

 

A análise dessas múltiplas fontes de informação, conjugadas com o 

que foi observado pela equipe, permitiu ao grupo de trabalho que pudesse fazer 

algumas sugestões de melhoria para a organização, conforme visto em SEPLAG 
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(2016). A proposta foi então estruturada por meio de tópicos, tendo em vista que 

grande parte das sugestões convergia em alguns aspectos específicos, sendo 

alguns destes aspectos:  

 atendimento as demandas das Unidades Assistenciais 

 gestão documental 

 iniciativas para qualificação dos servidores 

 comunicação Interna e com a Administração Geral 

 

Pode ser percebido que a adoção de uma estrutura orientada por 

processos possivelmente consegue contribuir para a solução de alguns tópicos, 

principalmente no que tange a comunicação, ao deixar o fluxo de trabalho claro ao 

funcionário, além de ajudar com ganhos na gestão documental, já que reduz a 

fragmentação do processo entre diversos setores, permitindo a utilização desse 

modelo. 

 

A etapa de diagnóstico, portanto, se encerrou trazendo os insumos 

para o que seria elaborado em seguida. Cabe trazer a tona o fato de que o processo 

de entrevistas e alinhamento com os setores para subsidiar o diagnóstico ofereceu 

grandes dificuldades para a equipe do projeto, conforme relatado de maneira quase 

que unânime pelos entrevistados.  

 

Foi citado por SEPLAG 1 o fato da cultura institucional da FHEMIG 

apresentar um caráter pouco inovador e avesso a um olhar crítico e observador, o 

que dificulta a aceitação de qualquer processo de mudança. FHEMIG 3 vai no 

mesmo sentido, relatando a resistência existente quanto a informação, pois os 

indivíduos identificam que o conhecimento de como executar um processo confere 

poder e estabilidade dentro da organização. Para obter o apoio dos indivíduos, de 

acordo com FHEMIG 3, foi preciso que o projeto apresentasse resultados práticos 

nos processos críticos que foram redesenhados para apenas a partir desse 

momento ser possível dar um andamento adequado para o projeto. 

 

Essas dificuldades são trazidas por FHEMIG 2, que aponta que o “os 

servidores deveriam ser o motor da mudança”, sendo que seria fundamental que 
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não apenas fossem consultados quando necessário para obter informações, mas 

participar de maneira ativa na proposição de melhorias. 

 

4.4 Implementação 

 

O processo de implementação teve início com as discussões acerca 

das mudanças necessárias. Com as atividades que dizem respeito à reestruturação 

da DIGEPE em andamento, o foco nos processos identificados em situação crítica 

também avançava.  

 

Primeiramente, o Programa Seletivo Simplificado (PSS) foi o processo 

que foi redesenhado, devido aos problemas indicados anteriormente.  

 

Figura 15 – Resultados Processo Seletivo Simplificado 

 

Fonte: SEPLAG (2016) 

 

Conforme é possível observar na figura 15, os prazos médios dos 

procedimentos de seleção simplificados giravam em torno de 63.5 dias corridos para 

médicos ou demais funções, totalizando em média a necessidade de 162 atividades 

até a finalização do processo. Levando em conta que esse procedimento acontece 

para suprir casos de urgência, como relatado por FHEMIG 1, para a substituição de 

um médico que se desliga da instituição, e a partir do dia seguinte já não irá mais 

prestar plantão, é de suma importância que os profissionais sejam substituídos o 

quanto antes para a prestação de serviços para a população não seja prejudicada. 

Após aplicar as técnicas que envolvem o redesenho de processos, foram 
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observadas melhorias nos prazos, reduzindo para 26 dias corridos, uma redução da 

faixa de 60%, enquanto que as atividades foram reduzidas para 73 atividades, uma 

redução da casa de 55%.  

 

Além do redesenho, foram feitas alterações na lei 18.185/2009, que 

trata sobre as contratações temporárias para atender a necessidade de excepcional 

interesse pública, possibilitando um processo mais eficiente de acordo com os 

gargalos e pontos de melhorias identificados. 

 

Ainda nessa frente de trabalho, foi tratado o processo relativo a folha 

de pagamento. Anteriormente, esse processo era feito de forma manual, em que 

todos os cálculos e lançamentos eram feitos por um funcionário. Para otimizar o 

processo, foi desenvolvido um sistema, que, além de proporcionar ganhos de 

eficiência e evitar erros ligados ao processo manual, trouxe uma economia da escala 

de 28000 folhas de papel por mês.  

 

Apesar de terem sido idealizadas diversas propostas de estruturas que 

adequassem os aspectos levantados e atendessem aos interesses dos servidores, 

ainda assim houve um longo processo de validação entre o grupo de trabalho, a alta 

gestão e funcionários. Esse longo processo de validação ocorreu pelo motivo de se 

tratar de uma frente delicada, já que envolve alteração nas atividades desenvolvidas 

pelos funcionários, incerteza em relação ao papel que irão desempenhar após a 

mudança, além de alterar as relações de hierarquia estabelecidas, tornando claro 

que se estaria frente a dificuldades, como relata SEPLAG 1. 

 

Ficou evidenciado nesse momento outro aspecto que trouxe 

dificuldades para a execução do projeto e prolongou o processo de validação. 

Apesar de contar com o apoio da alta gestão da FHEMIG e com a participação de 

alguns coordenadores, foi relatado por diversas fontes que a diretora da DIGEPE 

não participou ativamente do projeto, principalmente por uma “concepção errada” do 

que viria a ser o projeto, devido a uma comunicação falha quanto aos objetivos do 

projeto por parte do grupo de trabalho, como relatado por FHEMIG 3. Segundo o 

relato, essa divergência aconteceu, pois, houve o entendimento por parte da diretora 

de que o foco na DIGEPE indicava uma intenção de substitui-la e alterar as relações 
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hierárquicas nessa diretoria. SEPLAG 1 complementa essa visão, ao indicar que a 

diretora deixou de ir em reuniões agendadas pelo presidente e pelo vice presidente, 

o que resultou em atrasos no andamento do projeto. 

 

Os acontecimentos ligados à resistência da diretora descritos acima 

apontam para uma falha na gestão dos stakeholders do projeto, conforme a própria 

FHEMIG 3 relata. Essa dificuldade liga-se com as dificuldades apontadas por Schein 

(2004), ao apontar que deve ser trabalhado a todo momento a cultura organizacional 

e as peculiaridades próprias a organização para evitar conflitos durante o projeto. 

Nuno (2013) também havia apontado quanto a necessidade do apoio da média 

gestão para um processo de mudança, e, como relatado por SEPLAG 1, a 

resistência da diretora resultou em atrasos no andamento do projeto. 

 

Em contrapartida, as entregas da frente de redesenho de processos 

foram fundamentais para facilitar o processo de alteração da estrutura. Conforme 

relata SEPLAG 1, à medida que o projeto obtinha resultados, era facilitada a 

aceitação do projeto por parte dos servidores, que entendiam que as mudanças 

visavam trazer ganhos positivos. FHEMIG 3 corrobora esse relato, afirmando que se 

tornou uma estratégia importante a utilização desses resultados como maneira de 

justificar e validar o projeto. Na medida em que se buscava uma organização 

orientada por processos, nos moldes de Hammer (1997), delimitar claramente os 

processos como feito nesta etapa é fundamental para o andamento das atividades 

de acordo com Gonçalves (2000). 

 

Após os alinhamentos devidos, a estrutura proposta encontra-se na 

figura 15, trazendo um quadro mais enxuto, que foca nos principais macroprocessos 

da diretoria, e retira a GEP de dentro da DIGEPE devido ao fato de estar deslocada 

em certos aspectos do contexto da diretoria.  
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Figura 16 – Estrutura proposta para DIGEPE 

 
Fonte: SEPLAG (2016) 
 

Outro fator que foi levado em consideração na elaboração dessa nova 

estrutura diz respeito a utilização da lógica do projeto Modernização na 

Administração de Serviços e Sistemas de Pessoal (MASP), que pretendia 

modernizar e alterar a lógica de funcionamento dos setores de Gestão de Pessoas 

do estado como um todo, de forma que esse alinhamento seria inevitável em um 

período de tempo, e, portanto, foi incorporado na lógica do processo. 

 

Após a aceitação desse modelo, foram iniciadas as atividades 

relacionadas à alocação dos funcionários e consequentemente a capacitação para 

exercerem as novas funções. Essa etapa se iniciou no começo de abril de 2017, 

após pouco mais de um ano do início do projeto, sendo que a previsão para finalizar 

ambas as frentes estava definida para o mês de junho.  

 

Nesse meio tempo, no final de maio, aconteceu uma mudança que 

atrapalhou o andamento do projeto de maneira decisiva. O presidente da FHEMIG à 

época foi exonerado do cargo, o que levou também à saída do vice presidente. 

Como ambos eram os principais patrocinadores do projeto, teve-se uma sensível 

perda de legitimidade para a continuidade das atividades, como descreve SEPLAG 
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1. Ademais, a nova gestão paralisou todos os projetos por um prazo de 30 dias para 

que pudesse se inteirar de todas as atividades em andamento e, após transcorrido 

esse prazo, determinaria quais atividades teriam sequencia. Findado esse período, 

foi dispensada a parceria com a SEPLAG para a implantação do projeto, sendo que 

haveria continuidade por parte da própria equipe técnica da FHEMIG, conforme 

trazido por FHEMIG 2. A dissolução da parceria acabou por atrapalhar o projeto, 

conforme relatado por FHEMIG 3, de modo que ele foi encerrado sem ter sido 

implementado da maneira correta, invalidando qualquer chance posterior de 

interpretação dos resultados. 

 

A mudança de liderança conforme critérios políticos é uma 

característica única de setor público, de forma que nessa situação, FHEMIG 2 

entende que houve uma falha por parte da equipe, que não soube utilizar 

ferramentas de gestão de projetos típicas como matriz de riscos ou a análise dos 

stakeholders para se prevenirem em relação a essas possibilidades, principalmente 

ao se levar em conta um projeto de longo prazo como esse. Outro ponto levantado 

pelos entrevistados diz respeito às intensas movimentações e instabilidade no 

mundo político, de forma que se torna extremamente complexo trabalhar com 

projetos em um horizonte temporal tão grande, pois não se tem a garantia de que 

não ocorrerão mudanças nas diversas variáveis relacionadas ao projeto ao longo do 

trajeto. 

 

Esses acontecimento corroboram a leitura da situação trazida tanto por 

FHEMIG 1 como SEPLAG 1, que apontaram o longo prazo transcorrido até que se 

chegasse em um consenso fragilizou o projeto, pois o prolongamento do mesmo foi 

visto como uma oportunidade de ampliar os ruídos de comunicação e fortalecer a 

resistência à mudança, permitindo que houvesse inclusive uma organização no 

sentido contrário a mudanças. Baumöl (2013) já apontava que as resistências fazem 

parte desse tipo de projeto, inclusive sendo reafirmado por Schein (2004) quanto à 

necessidade de se evitar a formação de focos de resistência ao projeto.  

 

Por fim, cabe ressaltar como exposto por FHEMIG 3 que, apesar do 

insucesso no sentido de implantar de maneira adequada a orientação por processos, 

foi perceptível uma mudança no tocante ao comportamento dos servidores que 
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passaram pelo processo, adotando um olhar crítico para com suas atividades de 

trabalho e uma busca por melhorar a qualidade das entregas. Consoante com esse 

olhar, foi unânime entre os entrevistados a visão de que a orientação por processos 

proporciona benefícios que superam os esforços necessários para realizar a 

mudança, de modo que acreditam na possibilidade da adoção desse modelo por 

outros órgãos e entidades que compõem a administração pública, sendo que 

FHEMIG 2 chega a afirmar que até certo ponto, enxerga como necessária essa 

mudança, tendo em vistas o horizonte de cobranças por um serviço de cada vez 

mais qualidade. 

 

4.5 Fatores críticos de sucesso 

 

Com o entendimento acerca do projeto como um todo, o apontamento 

de resultados parciais obtidos com as melhorias de processos propostas, além das 

dificuldades relatadas durante as etapas, deve ser discutido quais constituiriam os 

fatores críticos de sucesso na concepção trazida por Buellen e Rockart (1981) para 

um projeto de orientação por processos. 

 

 

Tabela 2 – Fatores Críticos de Sucesso apontados 

Fator Crítico Número de vezes que foi citado 

Construção coletiva 7 

Engajamento da alta e média gestão 5 

Corpo técnico com amplos conhecimentos 3 

Ferramentas de Gestão da Mudança 3 

Diretrizes claras quanto aos objetivos 3 

Fonte: Elaboração própria 
 

A tabela 2 apresenta os resultados obtidos no que diz respeito aos 

Fatores Críticos de Sucesso apontados pelos entrevistados. Como essas 

informações foram obtidas através de entrevistas semiestruturadas, as indicações 

não seguiam um padrão predeterminado, de modo que foi necessário agrupar as 

considerações feitas em grupos que sintetizassem o raciocínio trazido pelos 

entrevistados. 
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Primeiramente, destaca-se a construção coletiva como o fator mais 

ressaltado, sendo inclusive de modo uníssono. Esse fator foi justificado levando em 

consideração que não é possível que se tenha a compreensão do contexto como um 

todo sem a participação dos envolvidos no projeto, de acordo com FHEMIG 3. 

Ademais, a participação de maneira coletiva traz consigo um maior grau de adesão 

entre os participantes ao projeto, minorando a possibilidade de acontecerem focos 

de resistência à mudança tendo em vistas a legitimidade que um projeto construído 

de maneira coletiva possui dentro daquela determinada organização, de acordo com 

o que foi trazido pelo entrevistado SEPLAG 1. Tem-se no que exposto por Baumöl 

(2013) quanto a necessidade de alinhar a expectativa dos agentes, de modo que os 

envolvidos se posicionem e compreendam o projeto em conjunto, corroborando o 

que apontam os entrevistados. 

 

No projeto, a resistência apontada pelos entrevistados pode estar 

relacionada como um potencial fator eu contribui de maneira negativa, já que, 

segundo o entrevistado FHEMIG 2, o projeto foi estabelecido a partir de uma lógica 

top-down, ou seja, foi imposto de cima (alta gestão) para baixo (demais 

funcionários), de maneira frontalmente oposta ao que foi ressaltado como essencial 

por todos. Pode ter contribuído negativamente também a cultura organizacional, que 

se mostra avessa a mudanças como relatado pelos entrevistados, de modo que se 

traduziu em uma baixa adesão por parte dos servidores e consequentemente 

dificultou a validação da estrutura proposta. 

 

O segundo ponto mais destacado entre os entrevistados diz respeito ao 

apoio da alta e média gestão para esses projetos. Tem-se da necessidade de que 

estes atores especificamente entendam o projeto e deem o aval para que aconteça, 

alinhando à estratégia organizacional, de acordo com o entrevistdo FHEMIG 1. Cabe 

citar aqui que é visto como importante que em alguns momentos esses indivíduos 

que compõem a alta e média gestão se posicionem de modo a garantir a 

estabilidade das atividades, conforme o exposto por SEPLAG 4. No que diz respeito 

à literatura da área, o envolvimento da alta e da média gestão foi ressaltado por 

Nuno (2013) como fundamental. 
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Em relação ao projeto, é possível observar como talvez esse Fator 

Crítico tenha influenciado o projeto de maneira negativa, a partir do momento em 

que a resistência da diretora da DIGEPE influenciou de negativamente no 

andamento das atividades, causando atrasos e atritos com os participantes do 

projeto. Nuno (2013) apontava como fundamental a participação da média gestão, 

tendo em vistas que seriam estes os responsáveis por implementar na prática as 

mudanças, de maneira que dialoga, portanto, com o que trazido pelos entrevistados. 

 

Quanto o apoio da alta gestão, não resta dúvidas quanto a seu papel 

fundamental, a partir do momento em que, como relatado pelos entrevistados, a 

saída do presidente e seu vice acarretou na paralisação e posterior cancelamento do 

projeto, levando em conta que, como exposto por Nuno (2013), a alta gestão é a 

responsável por garantir o prosseguimento do projeto, que deverá estar de acordo 

com as diretrizes estratégicas estabelecidas, sendo que, a retirada de tal apoio 

acarretaria no insucesso do projeto. 

 

No que tange o contexto do setor público, tanto Minas Gerais (2012) 

quanto Rocha (2014) indicam que a alta gestão tem papel fundamental. Em Minas 

Gerais (2012), o apoio da alta gestão é um pressuposto para que seja possível 

realizar o projeto de melhoria descrito. Rocha (2014) em seus levantamentos aponta 

para uma importância identificada por grande parte de seus entrevistados para o 

apoio da alta gestão. Esses aspectos reforçam a visão acerca da instabilidade 

política apontada por FHEMIG 2, que se mostra inerente ao setor público. 

 

Na sequência apresentada pela tabela 2, aparece o corpo técnico com 

amplos conhecimentos. Esse FCS foi trazido como necessário no sentido de se ter 

uma equipe com conhecimentos nas mais diversas áreas, permitindo a condução do 

processo de mudança organizacional pautado em técnicas e metodologias 

reconhecidas, como ressaltado pelo entrevistado FHEMIG 2. 

 

As ferramentas de gestão da mudança encontram-se ligadas ao corpo 

técnico com amplos conhecimentos, entretanto diferenciam-se do fator anterior pelo 

motivo de que tais ferramentas apenas representam modelos que servem de guia 

para o andamento do projeto, como trazido pelo entrevistado SEPLAG 3, enquanto 
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que o corpo técnico diz respeito a uma equipe capaz de se adequar aos diversos 

contextos. As ferramentas de gestão da mudança condizem com o que exposto por 

Baumöl (2013), que trata sobre a gestão da mudança como fundamental para o 

andamento do projeto, além de haver respaldo em Nuno (2014) no tocante à 

necessidade da condução balizada nas técnicas da gestão da mudança para que se 

alcance as melhorias pretendidas por uma organização.  

 

O último fator trazido diz respeito a diretrizes claras no tocante ao 

objetivo pretendido com um projeto de orientação por processos. Justifica-se essa 

perspectiva a partir do momento em que se faz necessário que se tenham claro para 

todos os envolvidos os motivos e os objetivos que embasam a mudança, traçando 

um discurso coerente e claro entre os agentes. Cabe aqui ressaltar que este fator 

não é o mesmo que trazido por Schein (2004) quanto ao alinhamento com os atores, 

porque vai além de um alinhamento, sendo um consenso quanto a definição de um 

escopo claro de atuação, principalmente em um projeto em uma organização do 

porte da FHEMIG, essa definição se mostra importante, já que muitas vezes não há 

recursos humanos suficientes disponíveis para executar o projeto, como apontado 

pelos entrevistados. 

 

Esses cinco fatores constituem, de maneira geral, os fatores críticos 

que os entrevistados indicaram após os questionamentos propostos nas entrevistas, 

sendo que um aspecto que perpassa todos de maneira comum, diz respeito a 

aferição de legitimidade e coerência para o projeto, evitando que este seja rejeitado 

dentro da organização e possa ter seu andamento dentro de uma expectativa. 

 

Cabe ressaltar que, apesar de o projeto não ter tido resultados 

positivos, os fatores críticos de sucesso apontados nessa seção mantem sua 

validade, já que, como são pressupostos essenciais para o atingimento dos objetivos 

e que contribuem para o sucesso do empreendimento conforme trazido por Bullen e 

Rockart (1981), trazem a visão do que poderia ter sido feito para que o projeto 

tivesse sucesso, a partir do ponto de vista dos entrevistados. Ademais, como trazido 

ao longo da análise, os fatores coadunam em alguns momentos tanto com a 

literatura que trata sobre o tema como com o que foi observado na prática acerca do 

andamento do projeto e dos resultados apresentados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após analisado o projeto em questão e levantados alguns pontos de 

discussão, algumas considerações devem ser feitas visando esclarecer alguns 

pontos. Um projeto que se propõe a mudar a forma como uma organização distribui 

suas atividades claramente mostra-se de alta complexidade, envolvendo diversas 

variáveis de difícil mensuração e consequentemente qualquer tipo de consideração 

em sentido absoluto. 

 

Tendo em vista que o projeto analisado não chegou a ser implantado 

da maneira devida, não foi possível observar resultados relacionados a mudanças 

em larga escala na organização, sendo apenas resultados obtidos mediante 

mudanças pontuais, como os obtidos pelas alterações no PSS. Os ganhos com os 

processos que foram otimizados seguindo a lógica proposta em Minas Gerais (2012) 

no processo do PSS, baseados na premissa de que é necessário ter processos bem 

definidos e maduros para se estruturar a organização em torno destes, de acordo 

com a visão exposta por Gonçalves (2000), resultaram em uma redução significativa 

da quantidade de atividades que foram consideradas redundantes, da ordem de 

50% do total de atividades, além de atingirem a diminuição no que tange os tempos 

de trabalho em torno de 60%. Foi também notada uma economia na adoção de 

mudanças no processo da folha de pagamento, que geraram economia de gastos 

com materiais (aproximadamente uma redução de 28 mil folhas de papel a4 por 

mês) e uma margem de erro apresentada menor. Esses resultados parciais 

possibilitam indicar que existe a possibilidade de que tenham um efeito benéfico na 

organização e atendam as demandas por uma Administração Pública adequada à 

busca por eficiência, como trazido por Carneiro e Menicucci (2011). 

 

Como contraponto ao fato de não ter sido feita a implementação de 

maneira adequada, cabe ressaltar ainda que, assim como foi trazido pelos 

entrevistados, a orientação por processos trouxe para os servidores que 

participaram durante as diversas reuniões de validação uma melhor visualização 

acerca dos processos de trabalho e como eles se distribuem na organização, e 

ajudou a despertar um senso crítico nesses funcionários, que passaram a enxergar 

de uma forma diferente suas atividades de trabalho, buscando torna-las mais 
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eficientes e com mais qualidade, de maneira similar ao que é apontado por Zarifian 

(1997). Esses pontos suscitam os benefícios que este tipo de projeto é capaz de 

entregar para o setor público, atendendo às demandas cada vez maiores por parte 

da população, sendo essa demanda relatada pelos estudos de Abrucio (1997). Cabe 

a ressalva de que tais resultados carecem de comprovação utilizando outros 

mecanismos, tendo em vista que foram obtidos mediante as entrevistas e análise 

documental, e como tal, estão sujeitos a não serem comprovados na prática. 

 

Um projeto tão complexo como este, envolvendo estruturas e as 

funções de trabalho acabam por necessitar de referenciais que sirvam de parâmetro 

para que se possa replicar essa experiência. A determinação de alguns Fatores 

Críticos de Sucesso, segundo a conceituação trazida por Bullen e Rockart (1981), 

portanto pode contribuir no sentido de permitir que tal lógica possa ser replicada em 

estruturas similares, deixando claro que, mesmo com o insucesso do projeto 

analisado de maneira geral, as ponderações feitas pelos entrevistados indicam 

também aspectos identificados no próprio projeto que, por diversas razões, não 

foram levados em conta da maneira que mereciam ser considerados, e acabaram 

por influenciar o projeto nessa direção. 

 

Os Fatores Críticos de Sucesso a partir do ponto de vista dos 

integrantes do projeto trazem à luz alguns tópicos que cada vez mais ganham 

espaços no que diz respeito ao setor público. A participação coletiva vem, cada vez 

mais, se mostrando a plataforma mais adequada para a construção de políticas 

públicas, como trazido por Carneiro e Menicucci (2011), envolvendo todos os atores 

afetados, de modo que a construção desses projetos leve em consideração a 

multiplicidade de pontos de vista e os interesses coletivos. 

 

O apoio da alta e média gestão é um fator também recorrente 

principalmente no setor público, tendo em vista o que é trazido por Ferreira (2010), 

de modo que esse fator era incorporado na metodologia utilizada pela SEPLAG para 

realizar projetos de melhoria de processos e foi replicado neste projeto. 

Principalmente no setor público, em que há a dependência hierárquica para que o 

funcionário possa implementar projetos, e o observado por Nuno (2013), este fator 
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se mostra importante na busca por atingir o sucesso de um projeto de orientação por 

processos. 

 

No tocante aos outros três fatores, apesar de não serem ressaltados de 

maneira uniforme entre os entrevistados, ainda assim apresentam grande 

relevância, por se ligarem a preceitos que dizem respeito a técnicas de 

gerenciamento de projetos tradicional, e, portanto, já se encontram pautados em 

discussão. Ademais, possuem aspectos que se ligam e complementam a lógica 

exposta nos dois principais Fatores Críticos de sucesso, como por exemplo a 

questão ligada à legitimidade e a coerência. 

 

Cabe ressalvar ainda que, por ter sido utilizado o referencial de 

entrevistas apenas com a equipe executora do projeto, sem a presença de um ator 

importante na figura da diretora da DIGEPE, estas percepções não se mostram 

totalmente exaustivas em relação ao assunto. A abordagem com funcionários que 

passaram por esse processo pode enriquecer uma outra análise, a partir do 

momento em que poderia esclarecer os impactos observáveis no desempenho das 

atividades, mas para tal, seria necessária uma análise levando em conta um projeto 

totalmente implantado. 

 

Em se tratando do setor público, alguns pontos trazidos na análise 

chamam atenção quantos aos desafios relativos ao setor público. Primeiramente, o 

fato de uma equipe para um projeto de tal dimensão contar com apenas seis 

membros demonstra uma deficiência no sentido de limitação de mão de obra 

disponível para a realização de projetos, impactando negativamente o andamento de 

grandes projetos. 

 

Outro ponto que cabe ser ressaltado diz respeito ao escopo do projeto, 

que se demonstrou extremamente ambicioso, típico de mudanças no setor público, e 

verificou-se a impossibilidade de aplicar as mudanças em toda a organização de 

maneira simultânea devido a essa situação. Esse escopo ambicioso encontra 

relação também com outro fator que gera empecilhos no setor público que são os 

ciclos políticos.  
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Considerando que em um processo democrático são naturais as 

transições de governo, é de se esperar mudanças e instabilidades em projetos de 

longo prazo, já que não há garantia de continuidade das atividades e políticas em 

caso de troca da alta gestão dos órgãos. As mudanças que acontecem nem sempre 

se utilizam de critérios estritamente técnicos e em busca da eficiência, como 

observado no projeto ao abandonar o trabalho de pouco mais de um ano sem a 

aplicação devida. 

 

Por fim, cabe trazer também a dificuldade em se estabelecer uma 

cultura de mudanças nos órgãos públicos, pois há muita resistência dos funcionários 

contra as mudanças, sem que haja uma ponderação se estas mudanças buscam 

impactar de maneira positiva a prestação de serviços para a população e a 

execução das atividades internamente. Mesmo tendo sido ressaltado por todos os 

entrevistados que um projeto que se vale de técnicas de gestão de processos e da 

orientação por processos está alinhado com as necessidades da administração 

pública, nem sempre os funcionários entendiam essas possibilidades, apenas 

corroborando para serem tidos como uma resistência ao projeto. 

 

Considera-se de maneira final, portanto, a sugestão de que mais 

estudos acerca desse tipo de projeto sejam conduzidos, de modo a consolidar os 

conhecimentos nesta área, esclarecendo pontos que não tenham sido abordados 

nessa pesquisa, bem como a busca pela possibilidade de estabelecer um modelo 

que busque amenizar o impacto dos ciclos políticos nos projetos em andamento, de 

forma a empregar os recursos públicos de maneira mais eficiente. 
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APÊNDICE A - Roteiro de Entrevista Semiestruturada  

 

1) Dados Pessoais do entrevistado: nome, idade, formação acadêmica, trajetória 
profissional e função atual. 

2) Relação com o Projeto FHEMIG (De que forma aconteceu a participação do 
servidor no processo de reestruturação) 

 De que maneira acontecia sua participação no projeto? Quais as principais 
atividades desenvolvidas? 

 Você participou de reuniões e da realização do diagnóstico? 
Não participou de todas as reuniões, mas esteve presente em grande patê, 
principalmente nas iniciais, e as com a presidência.  

 Como se deu a divisão das atividades em sua equipe de trabalho 

3) Contexto Organizacional (Qual o contexto que levou a criação desse projeto?) 

 Quais foram os fatores motivadores para o início do projeto? 

 Observando o contexto institucional (Aspectos políticos, técnicos e cultura 
organizacional), quais fatores foram benéficos e quais fatores contribuíram 
negativamente para o projeto durante seu andamento? 

4) Entendimento do Projeto (Quais foram pontos que devem ser destacados acerca 
do projeto (tanto de maneira positiva como negativa)) 

 Do andamento do projeto, quais práticas utilizadas constituíram fatores 
positivos? 

 Caso fosse feito o mesmo projeto, quais práticas não seriam adotadas ou 
seriam revistas a fim de evitar possíveis acontecimentos que influenciaram 
negativamente o projeto? 

 Alguma observação além das que foram feitas quanto aos instrumentos 
utilizados no projeto? 

 Em relação aos pontos anteriores, quais seriam os Fatores Críticos de 
Sucesso (Para esclarecimento, a definição de FCS é: “são pressupostos 
essenciais para o atingimento dos objetivos e que contribuem para o sucesso 
do empreendimento”) e porque você considera esses fatores? 

5) Possibilidade de utilizar o projeto como referencial (É possível utilizar este projeto 
como um piloto visando replicar esta lógica no Estado?) 

 Este projeto se adequaria para o estado como um todo? Seriam necessárias 
adaptações à lógica utilizada? 

 

 

 


