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RESUMO 

 

Na dinâmica do mundo moderno, as instituições públicas demandam por ferramentas 
de controle e avaliação no sentido de se tornarem cada vez mais eficientes e competitivas. E, 
diante do aumento das demandas sociais, tem-se como estratégia de gestão o emprego dessas 
ferramentas, evidenciando a necessidade de melhorias, sobretudo, em uma gestão eficiente 
dos seus processos. Para tanto, o acompanhamento do processo por meio da gestão de rotinas 
é essencial, pois envolve a coordenação e execução das atividades alinhadas aos objetivos e 
resultados esperados do processo, primando, assim, pela inovação e alcance da vantagem 
competitiva.  Partindo desse pressuposto, esta pesquisa teve como objetivo propor a 
elaboração da cadeia de valor e o mapeamento dos processos da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas e Qualidade de Vida (PROGEPE) da Universidade Federal de Pernambuco. A 
pesquisa, de metodologia aplicada, descritiva e qualitativa-quantitativa, utilizou um 
questionário estruturado com 25 assertivas para a coleta de dados. Para obter uma melhor 
visualização dos processos da PROGEPE, foi utilizado o Diagrama de Processos. Em seguida, 
propõe-se a elaboração da cadeia de valor da PROGEPE bem como o seu diagnóstico. Os 
resultados alcançados propiciaram a realização do plano de ação obtido por meio da Análise 
do Campo de Forças de Kurt Lewin onde se percebeu a intensidade das forças restritivas e 
impulsionadoras existentes na PROGEPE. Assim, como sugestão, propôs-se o emprego da 
ferramenta da qualidade 5W1H a fim de se restringir as forças restritivas e ampliar as forças 
impulsionadoras. Sendo uma maneira de se alcançar os objetivos da Instituição e aprimorar 
suas atividades continuamente, essas ferramentas conferem maior poder de gestão e permite, 
além de uma definição clara das atribuições e responsabilidades: uma padronização dos 
métodos de trabalho, gestão do conhecimento e melhoria no fluxo de informações, resultando 
em um serviço de melhor qualidade aos clientes e sociedade. Desta forma, aplicado de 
maneira adequada, a cadeia de valor de Porter tende a ser uma ferramenta útil no auxílio ao 
processo decisório dos gestores públicos. Os principais resultados encontrados foram: 
possíveis mudanças e adequações na busca pela vantagem competitiva, redução de custos e 
melhor aproveitamento dos recursos existentes, benefícios por meio da utilização da cadeia de 
valor, oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos. Ao final, são apontadas as conclusões, 
dificuldades e limitações desta pesquisa e direções para realização de trabalhos futuros.  

Palavras chave: Administração pública. Cadeia de valor. Gestão de processos. 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In the dynamics of the modern world, the public institutions demand tools of control and 
evaluation in the sense of becoming ever more efficient and competitive. And, in light of the 
increase in social demands, it has as a strategy for managing the employment of these tools, 
highlighting the need for improvements, especially in the efficient management of its 
processes.  For both, the monitoring of the process by means of management routines is 
essential, because it involves the coordination and implementation of activities aligned to the 
objectives and expected results of the process, excelling as well, by innovation and scope of 
competitive advantage. Based on this assumption, this research aimed to propose the 
establishment of the value chain and the mapping of the processes of Pró-Reitoria de Gestão 
de Pessoas e Qualidade de Vida (PROGEPE) of the Universidade Federal de Pernambuco. 
The research methodology applied, descriptive and qualitative-quantitative, we used a 
structured questionnaire with 25 assertive for the data collection. To get a better view of the 
processes of PROGEPE, was used the Diagram of process. Then, it is proposed that the 
development of the value chain of PROGEPE as well as its diagnosis. The results achieved 
have brought about the realization of an action plan obtained through Analysis of the Field of 
Forces of Kurt Lewin where realized the intensity of restrictive forces and driving in existing 
PROGEPE. Thus, as a suggestion, it has been proposed that the use of the tool of quality 
5W1H in order to restrict the restrictive forces and expand the driving forces. It is a way to 
achieve the objectives of the Institution and improve its activities continuously, these tools 
give greater power management and allows, in addition to a clear definition of roles and 
responsibilities: a standardization of the methods of work, knowledge management and 
improving the flow of information, resulting in a better quality of service to customers and 
society. Thus, applied properly, the value chain Porter tends to be a useful tool to help the 
decision-making process of public managers. The main results were: possible changes and 
adaptations in the search for competitive advantage, reduce costs and better use of existing 
resources, benefits through the use of the value chain, opportunities, threats, strengths and 
weaknesses. At the end, are pointed out the conclusions, difficulties and limitations of this 
study and directions for future work. 

Keywords: Public administration. Value chain. Management processes. 
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1. INTRODUÇÃO 

O dinamismo com que a tecnologia da informação progride, vem impondo, nos 

últimos anos, mudanças intensas nas organizações, exigindo delas um maior número de 

informações, novas capacidades de controle dos processos produtivos e garantindo, assim, o 

sucesso competitivo na tomada de decisões nos níveis operacionais e estratégicos no 

momento certo (MIRANDA et al., 2001). 

A par disso, as mudanças constantes que ocorrem nos cenários competitivos exigem 

das organizações públicas uma capacidade cada vez maior de adaptar-se a novas variáveis 

internas e externas, fazendo ajustes em suas prioridades e atualizando constantemente suas 

estratégias.  

Kelnert (1994) afirma que as rápidas mudanças que vêm sendo observadas na 

sociedade atual colocam a exigência de se repensar o papel do Estado, especialmente a partir 

de um contexto fortemente marcado pelos avanços da tecnologia da informação, que colocam 

em ênfase questões como agilidade, rapidez, flexibilidade, competitividade e, especialmente, 

qualidade nos serviços e produtos. Isto demanda, sem dúvida, um novo Estado, novos valores, 

novos serviços e novos servidores públicos. Para responder a estas demandas sociais, o campo 

de conhecimento em Administração Pública precisa consolidar os avanços do paradigma 

emergente, entendendo a gerência, enquanto processo político-administrativo, como recurso 

estratégico para a busca de excelência nos serviços públicos. 

Para Secchi (2009, p.354) “a administração pública gerencial ou nova gestão pública 

(new public management) é um modelo normativo pós-burocrático para a estruturação e a 

gestão da administração pública baseado em valores de eficiência, eficácia e 

competitividade”. 

Para Bresser Pereira (1997) uma estratégia indispensável ao se reformar o aparelho do 

Estado é fortalecer o núcleo estratégico e ocupá-lo por servidores públicos altamente 

competentes, bem treinados e bem pagos, com o dever de servir ao cidadão.  

O princípio da excelência das atividades no setor público deve ser um desafio 

constante, no qual se busca melhores resultados na prestação de serviços a sociedade 

brasileira. 
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A elaboração de um planejamento estratégico de qualidade vem se tornando 

paulatinamente referendada como indispensável ao alcance do sucesso das instituições 

públicas e privadas. Determinar uma missão que manifeste o propósito da organização, definir 

valores institucionais e uma visão de futuro que aponte aonde se quer chegar, são situações 

essenciais para orientar a sua atuação, e o empenho necessários na entrega de produtos e 

serviços (TORRES et al., 2013). 

A gestão estratégica organizacional exerce uma função importante no que diz respeito 

à percepção das variações do mercado. Com o intento de reconhecer as oportunidades que a 

auxiliem atingir o acesso aos objetivos, é necessário dispor de foco e observar as atividades 

desempenhadas, os recursos e as competências que possuem na construção das estratégias 

(SILVA E BALBINO, 2013). 

Posto isto, Pradella (2013, p. 95) afirma que “para atender às necessidades de 

mudanças oriundas do contexto organizacional e dos desejos dos clientes apresentados em 

uma cadeia de valor dinâmica, as organizações buscam a melhoria contínua dos seus 

processos.” 

Rocha e Borinelli (2007) afirmam que a análise da cadeia de valor auxilia o processo 

de gestão estratégica, possibilitando o entendimento e a atuação sobre a estrutura patrimonial,  

econômica, financeira e operacional das suas atividades, processos e entidades fundamentais, 

tendo como escopo o alcance e a preservação da vantagem competitiva. 

O reconhecimento da vantagem competitiva de uma empresa admite que a gestão 

aumente seu desenvolvimento a fim de que se destaque diante da concorrência, não só 

procurando o desenvolvimento de outras como também havendo a possibilidade de se 

transformar em vantagens competitivas (VARGAS et al., 2013). 

Contudo, Torres et al. (2013) afirmam que com relação à definição das estratégias, o 

alcance dos objetivos é afetado em virtude de várias circunstâncias. Sendo necessário 

esmerar-se pelo alinhamento entre a estratégia definida e a operacionalização dos seus 

processos. Portanto, deve-se compreender como as instituições se constituem e atuam para 

cumprir sua missão e atingir seus objetivos. 
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Para a análise das atividades realizadas, o seu relacionamento, e o diagnóstico dos 

principais fluxos de processos da organização, pode-se inserir a cadeia de valores como 

ferramenta para tal (VARGAS et al., 2013). 

A começar da cadeia de valor, constituída pelos macroprocessos da instituição, é 

viável dividir seu desempenho em processos e subprocessos, em uma estrutura que propicia o 

alinhamento entre a estratégia, e as atividades postas em prática (TORRES et al., 2013).  

Vargas et al. (2013) narram que a cadeia de valor mostra-se como um instrumento de 

suporte ao cumprimento das atividades da organização – compreendendo desde a estrutura 

física até a chegada do produto ou serviço ao cliente, tornando perceptíveis as possíveis 

transformações fundamentais ao sucesso da organização no que tange à busca pela vantagem 

competitiva – visando para o alcance da proatividade e permitindo um amplo panorama dos 

seus processos, atividades e relações organizacionais.   

As instituições passam por frequentes alterações e modificações para se adequarem ao 

mercado atualmente. As atividades inerentes à organização geram uma cadeia de valores 

quando algo é agregado ao produto ou serviço (VESCO et al., 2014). 

Segundo Vesco et al. (2014), cada instituição dispõe de uma cadeia de valores própria, 

ou seja, uma série de atividades geradoras de bens e serviços peculiares. 

Em um ambiente cada vez mais competitivo, não convém apenas sistematizar e 

proporcionar a eficiência das atividades internas da organização, visto que essa pode ser 

meramente um elo da cadeia de valor. É preciso que as atividades das organizações que fazem 

parte da cadeia de valor sejam estruturadas de maneira competitiva (GRUNOW et al., 2009).  

Para Grunow et al. (2009), agir de modo competitivo compete em procurar melhorias 

contínuas ao lado dos outros membros da cadeia, de forma a diminuir os custos e fortalecer 

parcerias chaves.   

Torres et al. (2013) interpretam a cadeia de valor como a investigação das operações 

ou métodos essenciais para produzir ou fornecer produtos ou serviços aos clientes, admitindo 

uma ampla percepção do valor ou dos benefícios agregados nos processos e sendo empregada 

extensamente na determinação dos resultados e impactos institucionais. 
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Nesse sentido, as dificuldades e peculiaridades da administração pública, tendem a 

inibir o delineamento de ferramentas eficientes de controle. E a partir dessa necessidade, 

percebe-se a importância em adotar ferramentas de planejamento, gestão e controle da 

iniciativa privada a fim de aperfeiçoar suas técnicas de gestão. 

O foco deste trabalho é sugerir uma proposta de melhoria para os serviços prestados 

pela PROGEPE, com o estudo detalhado dos seus processos, qualificação dos servidores, 

aperfeiçoamento das condições de trabalho e sistemas de informação. Tem-se como escopo 

identificar e conhecer todos os seus processos e propor um plano de ação para a reavaliação 

desse fluxo direcionando a busca da qualidade, a gestão de resultados e o alcance da 

vantagem competitiva. 

Dessa forma, surge a proposta desta pesquisa em utilizar a cadeia de valor de Michael 

Porter para a análise sistemática de todas as atividades desempenhadas pela PROGEPE 

visando à gestão eficiente dos seus processos, efetividade, transformação cultural, e o 

aumento da satisfação dos clientes internos e externos.   

 

1. 1 JUSTIFICATIVA 

Em consideração à inevitabilidade em lidar com contingências ambientais, as 

organizações devem seguir estratégias que sejam dinâmicas, que apliquem seus recursos e 

capacidades da melhor forma possível, as quais permitam prognósticos e reações aos 

movimentos e contra-movimentos da concorrência. Além disso, que garantam, às 

organizações, a vantagem competitiva necessária para se manterem no mercado ( SILVA E 

BALBINO, 2013). 

 As organizações criam e sustentam vantagem competitiva por causa da capacidade de 

melhoria contínua, ou seja, inovar e atualizar suas vantagens competitivas ao longo do tempo. 

Melhoria contínua é o processo de mudança de vantagens em toda a cadeia de valor dos mais 

sofisticados tipos. Empresas bem-sucedidas são aquelas que melhoram e inovam de forma que 

são valorizadas tanto internamente quanto externamente (PORTER, 1991).  

A organização necessita de uma sociedade bem-sucedida, não apenas para criar 

demanda por seus produtos, mas também para fornecer bens públicos adequados e um 

ambiente favorável. A sociedade necessita de empresas bem-sucedidas para gerar empregos e 



Introdução                                                                                                                                                               19 

 

 
 

oportunidades de criação de riqueza para os seus cidadãos. Esta interdependência significa 

que as políticas públicas que prejudicam a produtividade e competitividade das empresas são 

auto-destrutivas, principalmente em uma economia global onde as instalações e os trabalhos 

podem facilmente mudar para outro lugar (PORTER, 2011). 

É importante definir e renovar de maneira permanente a gestão pública e seus critérios 

de desempenho, propondo a utilização das melhores práticas do setor privado ao setor 

público. Priorizando a eficácia das políticas públicas e, assim, possibilitar o acompanhamento 

e o alcance dessas políticas e da gestão pelos resultados almejados. Dessa maneira, os 

serviços públicos serão oferecidos à sociedade com maior qualidade, de maneira mais 

simples, célere e com maior economia, ou seja, tornando as instituições mais modernas e com 

capacidade de respostas aos anseios do país. 

Fundamenta-se este estudo por se examinar que nas instituições públicas os atos da 

direção nem sempre são respondidos pelos funcionários da maneira como são intencionados. 

Para prosseguir a essa realidade e ao mesmo tempo para reduzir o grau de insatisfação dos 

usuários dos serviços públicos, se torna indispensável à escolha e a implementação de 

estratégias adequadas de gestão. O grande desafio é conciliar os interesses da organização 

com os dos colaboradores e criar, se possível, uma nova imagem da administração pública 

(CUSTÓDIO et al., 2013).  

Além do mais, as condições dos negócios mudaram. O mercado e as demandas dos 

clientes optam por flexibilidade, capacidade de resposta, qualidade, redução de tempo de 

ciclo, e redução de custos. Dessa forma, as inovações dos negócios se baseiam em foco no 

processo, organização horizontalizada, redes organizacionais, etc. (PAPAZOGLOU et al., 

2000). 

O desafio de otimizar a alocação de recursos, ampliar a transparência, reduzir 

despesas, aumentar a cobertura de atendimento para os segmentos menos favorecidos de 

nossa sociedade vem demandando um crescente esforço de profissionalização na gestão. A 

formação de carreiras públicas, a criação de agências reguladoras, o fortalecimento dos órgãos 

de controle e a introdução de prêmios de qualidade são indicativos desta tendência. Nesse 

contexto, a introdução de exercício de reflexão estratégica insere-se como parte do esforço 

dessas organizações em rediscutir seu papel de atuação frente a este novo ambiente externo. 
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O tema proposto assume importância pelo enfoque inovador que caracteriza a 

utilização da Gestão de Processos e da Cadeia de Valor – práticas do setor privado – na 

Administração Pública. Dessa maneira, o resultado obtido neste primeiro momento pode ser 

utilizado como referência para avaliação da atual e futura administração da UFPE, além de 

outros órgãos do serviço público, como contribuição para o avanço na utilização e 

aperfeiçoamento dessas metodologias. Dispondo-se a promover uma gestão contemporânea, 

eficiente, transparente e com foco na geração de resultados reais que reflitam a melhoria da 

qualidade de vida da sociedade.  

Sendo assim, pesquisas e debates são realizados em relação ao processo de inovação 

na cadeia de valor com o propósito de entender os prováveis relacionamentos e cenários que 

possam beneficiar ou incrementar os processos assim como admitir a compreensão do 

contexto para explorar alternativas de alocação adequada de recursos e priorização de ações 

estratégicas (NISIYAMA E OYADOMARI, 2012). 

Em uma organização, o início para a criação deste tipo de valor compartilhado é a 

identificação de todas as necessidades sociais, benefícios e malefícios que são ou poderiam 

ser incorporados aos produtos da empresa. As oportunidades não são estáveis, eles mudam 

incessantemente como a evolução da tecnologia, o desenvolvimento da economia e as 

prioridades sociais. Uma exploração contínua das necessidades da sociedade levará as 

empresas a descobrirem novas oportunidades de diferenciação e reposicionamento em 

mercados tradicionais, e reconhecer o potencial dos novos mercados que anteriormente teriam 

negligenciado (PORTER, 2011). 

Nesse sentido, a aplicação desses métodos proporcionará à PROGEPE o 

favorecimento na centralização e padronização das atividades, eliminação de estruturas 

redundantes, aprimoramento dos processos com melhorias sistêmicas, ganhos de escala e de 

qualidade, aumento da eficiência operacional, adoção de procedimentos únicos, incremento 

no fluxo de informações, otimização na prestação de serviços e fortalecimento das atividades 

fim de cada unidade.  
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1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

A seguir serão apresentados os objetivos geral e específicos deste trabalho. 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral do presente trabalho é elaborar uma proposta de cadeia de valor da 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida. 

Esta proposta é necessária para haver um maior alinhamento entre a estratégia da 

Universidade de Federal de Pernambuco e a operacionalização de seus processos. Acredita-se 

que a atuação dessa ferramenta de apoio à execução das atividades pode elevar o desempenho 

da organização e gerar diferencial competitivo, assumindo, assim, o papel de parceiro 

estratégico e agente de mudança na implantação da estratégia. 

Nesse contexto, os resultados obtidos poderão conduzir a uma gestão mais eficiente e 

eficaz dos recursos públicos, ganhos de produtividade, padronização e a melhoria dos 

processos da PROGEPE, garantindo um serviço público de qualidade à sociedade. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos determinados para o alcance do objetivo geral são: 

• Mapear os processos da Pró-Reitoria de gestão de pessoas e qualidade de vida; 

• Compreender como a Pró-Reitoria de gestão de pessoas e qualidade de vida gerencia 

seus recursos para entregar serviços públicos de qualidade para os cidadãos; 

• Identificar oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos; 

• Detectar possíveis mudanças e adequações necessárias no que diz respeito à busca 

pela vantagem competitiva; 

• Identificar oportunidades de redução de custos e melhor aproveitamento dos recursos 

existentes. 
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1.3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

Nesta seção serão apresentados os procedimentos metodológicos adotados neste 

trabalho. 

1.3.1 Ambiente da Pesquisa 

O presente estudo teve como intento realizar uma pesquisa na Pró- Reitoria de Gestão 

de Pessoas e Qualidade de Vida (PROGEPE) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE). 

Buscando configurar a pesquisa foram selecionados aleatoriamente 32 servidores de 

diferentes setores da PROGEPE e em todos os níveis organizacionais para responderem um 

questionário. Com o intuito de captar os mais variados aspectos que concorreram para a 

construção da análise. Visando obter uma maior eficácia, optou-se pela não identificação dos 

respondentes. 

Para Creswell (2007) o questionário é um instrumento de coleta de dados composto 

por uma sequência de perguntas que devem ser respondidas por escrito e sem a presença dos 

entrevistados. 

O questionário foi estruturado na forma de 25 assertivas, sendo 13 forças restritivas e 

12 forças impulsionadoras, relacionadas aos processos da PROGEPE. A formulação dessas 

forças que integram o questionário foi obtida com base na vivência da própria pesquisadora 

na Instituição. Procurou-se identificar a intensidade de fatores impulsionadores e fatores 

restritivos nas práticas da PROGEPE. 

Os dados foram coletados no período de 06 a 10 de abril de 2015 e foram tratados 

quantitativamente por meio da escala de avaliação tipo Likert, composta pelos graus de 1 a 4, 

onde 1 significa muito fraco, 2 – fraco, 3 – forte e 4 – muito forte.  

1.3.2 Caracterização da Pesquisa 

Gil (1999) afirma que a investigação científica depende de um rol de procedimentos 

intelectuais e técnicos a fim de que seus objetivos sejam alcançados: os métodos científicos. 

A fim de empregar mais dados na decisão e obter resultados mais satisfatórios, faz-se 

a apresentação sucinta dos principais delineamentos de pesquisa adotados. 
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A) Quanto à finalidade: 

• Pesquisa Aplicada: inclui estudos elaborados com o objetivo de resolver problemas 

identificados na esfera das sociedades em que os pesquisadores vivem, podem auxiliar 

a ampliação do conhecimento científico e propor novas discussões a serem inquiridas. 

Ou seja, são pesquisas dirigidas ao alcance de conhecimentos com o propósito de 

aplicar em uma situação específica (GIL, 2010). 

B) Quanto à abordagem do problema: 

• Pesquisa Qualitativa - Quantitativa: é aquela em que o pesquisador tende a apoiar as 

alegações de conhecimento em elementos pragmáticos. Consiste em estratégias de 

investigação que compreendem coleta de dados simultânea ou sequencial direcionando 

a um melhor entendimento dos problemas de pesquisa. A coleta de dados envolve, 

também, o alcance tanto de informações quantitativas como qualitativas 

(CRESWELL, 2007).  

C) Quanto aos objetivos: 

• Pesquisa Descritiva: Tem como escopo descrever as características de determinada 

população. Pode ser elaborada com o intuito de identificar as possíveis relações entre 

as variáveis. Envolve a utilização de questionários e observação sistemática (GIL, 

2010).  

D) Quanto aos procedimentos técnicos: 

• Estudo de Caso: Segundo Creswell (2007) o estudo de caso se baseia em o 

pesquisador investigar por completo um programa, um fato, uma atividade, um 

processo ou uma ou mais pessoas. Os fatos são associados por tempo e atividade, e os 

pesquisadores coletam informações minuciosas usando uma variedade de 

procedimentos de coleta de dados durante um período de tempo estendido. São 

objetivos do Estudo de Caso, consoante Gil (2010, p. 38): 

a) “explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente 
definidos; 

b) preservar o caráter unitário do objeto estudado; 
c) descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 

investigação; 
d) formular hipóteses ou desenvolver teorias; e 
e) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações 

muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 
experimentos.” 
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1.3.3 Procedimentos Técnicos 

A realização da pesquisa obedeceu as seguintes etapas abaixo com o propósito de 

alcançar os objetivos propostos.  

 
Figura 1.1: Etapas e procedimentos da pesquisa 

dos 
Resultados 

 
 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 
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1.3.4 Estrutura da Dissertação 

Este trabalho é constituído por 5 capítulos: 

O primeiro capítulo refere-se à introdução do tema abordado, a justificativa do estudo 

e os objetivos geral e específicos. 

O segundo capítulo é composto pela revisão bibliográfica, cujo propósito é oferecer 

sustentação à realização do presente estudo. Os principais temas discorridos nessa pesquisa 

foram: conceitos, características e abordagens sobre a Cadeia de Valor, Vantagem 

Competitiva, Estratégia, Planejamento Estratégico no Setor Público, Gestão de Pessoas no 

Setor Público, Administração Pública, Mapeamento de Processos, Gestão de Processos e 

Diagrama da Tartaruga. 

O terceiro capítulo exibe a contextualização do ambiente com um breve histórico 

sobre a Universidade Federal de Pernambuco e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e 

Qualidade de Vida, o mapeamento dos processos, a identificação e diagnóstico da Cadeia de 

Valor da PROGEPE.  

O quarto capítulo expõe o plano de ação a ser implantado na PROGEPE por meio da 

análise do campo de forças e a sugestão à alta administração da PROGEPE do emprego da 

ferramenta de qualidade 5W1H.  

E o quinto capítulo apresenta as considerações finais – resultados, conclusões, 

dificuldades, limitações e sugestões para trabalhos futuros. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Na atualidade, as organizações públicas precisam de instrumentos que orientem sobre 

o desenvolvimento dos seus negócios, processos, os quais auxiliem a comunicação, 

proporcionem motivação, serviços públicos de qualidade, gerenciamento dos processos, 

redução e aproveitamento dos recursos direcionando, assim, seus esforços e alinhando seus 

objetivos à estratégia organizacional, tornando-se eficiente e competitiva. 

Nesse contexto, esta seção abordará a revisão bibliográfica dos eixos dessa pesquisa: 

Gestão de Pessoas no Setor Público; Administração Pública; Estratégia; Planejamento 

Estratégico no Setor Público; Vantagem Competitiva; Gestão de Processos; Cadeia de Valor e 

Diagrama da Tartaruga. 

Um processo de transformação organizacional resulta essencialmente da estratégia de 

mobilização dos servidores, o que conduzirá a importantes mudanças nos sistemas de gestão 

de pessoas (MARINI, 2008). 

Desse modo, esforços deverão ser feitos para elevar o padrão de qualidade do serviço 

prestado, o que é possível com servidores motivados, valorizados e comprometidos com os 

resultados em um processo de melhoria contínua da gestão. 

2. 1 GESTÃO DE PESSOAS NO SETOR PÚBLICO 

As empresas privadas e públicas incluem-se em um ambiente de transformações 

contínuas e progressivas: novas tecnologias de informação, crescimentos qualitativos em 

produtos e serviços, desaparecimento e surgimento de empregos, interação com vários atores 

globais, crises financeiras – são apenas algumas mudanças. Nesse quadro, as pessoas são 

acometidas como recurso fundamental de sobrevivência das empresas. E é a partir do 

desenvolvimento das pessoas que as empresas podem se desenvolver e adequar-se à 

contingência (PIRES E PASTORE, 2012). 

Felício et al. (2007) afirmam que intensas mudanças ocorridas nas últimas três 

décadas, acarretaram em transformações na gestão de Recursos Humanos, conferindo-lhe uma 

posição estratégica no contexto da gestão. A abordagem tradicional da gestão de Recursos 

Humanos baseado nas funções tem se mostrado ineficiente. E como alternativa, a abordagem 

nos indivíduos e em suas competências, passam a ser geridos de forma a facilitar o 

desenvolvimento das capacidades organizacionais proporcionando o alcance da vantagem 

competitiva. 
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Para Custódio et al. (2013) a gestão de pessoas tem atravessado fortes modificações  

nas últimas décadas, passando do cunho operacional e controle do antigo departamento 

pessoal para o perfil estratégico, alinhado com a melhoria do desempenho da organização. 

Todavia, ressalta-se a relevância das unidades de Recursos Humanos em compreender 

melhor seu papel no processo, procurando descobrir estratégias que intensifiquem sua 

credibilidade e imagem ao lado dos diversos públicos envolvidos, particularmente da alta 

direção, dos gestores e dos servidores de forma geral (RODRIGUES E PANTOJA, 2014).  

O cenário atual da gestão de pessoas do Poder Executivo do Governo Federal é a 

evidência do controle da execução das regras básicas e padrões de mérito. Herança do 

equilíbrio fiscal e meritocratização do acesso aos cargos públicos, novas transformações na 

gestão de recursos humanos acontecem mais na perspectiva de regular o sistema do que fazer 

reformas estratégicas de longo prazo (PIRES E PASTORE, 2012). 

Pires e Pastore (2012) destacam os progressos, sobretudo, na área de cadastro e 

pagamento, procedentes da criação do SIPEC (Sistema de Pessoal Civil da Administração 

Federal), do SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal) e do 

SIAPE (Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos). 

A avaliação que a sociedade faz do serviço público, considerando o fato de ser 

relacionado a ações como o clientelismo, patronismo e paternalismo, ainda destaca a 

preponderância da ineficiência e rigidez. Já o servidor público possui a marca de inoperante, 

ocioso e descomprometido (CUSTÓDIO et al., 2013). 

Independente de qualquer alteração, a ligação do indivíduo com a instituição, que pode 

ser expressa pelo comprometimento, continua a ser a base da produtividade, em relação à 

quantidade ou a qualidade. Isso acarreta, no grau de comprometimento do indivíduo que pode 

ser consequência do maior ou menor valor que o mesmo confere à organização. Entretanto, a 

começar das práticas de gestão de pessoas, as instituições podem proporcionar uma relação 

mais direta com os seus colaboradores, influenciando seu comprometimento no ambiente 

organizacional. Sendo assim, compete aos gestores da organização corrigir e corroborar as 

relações mantidas com a força de trabalho, gerando habilidades gerenciais que cause impacto 

acerca do comportamento de seus membros, bem como políticas e procedimentos que os 

relacionem aos objetivos organizacionais (CUSTÓDIO et al., 2013). 
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Diversos são os mecanismos utilizados pelas organizações para avaliação do 

desempenho humano no trabalho, procurando desenvolver metodologias adequadas às suas 

necessidades, visando, assim, promover o desenvolvimento de recursos humanos e a melhoria 

da performance no trabalho e em alguns casos exercer controle sobre trabalhadores, a partir 

do registro não apenas das atividades desempenhadas pelo indivíduo, mas, como ele as 

desempenha (BRANDÃO E GUIMARÃES, 1999). 

A partir de 2003, houve o início o processo de recuperação da capacidade de gestão do 

Estado brasileiro, com o aumento da oferta de serviços públicos, a substituição da força de 

trabalho terceirizada por servidores públicos efetivos e a consolidação das carreiras do serviço 

público federal, especialmente nas áreas mais precárias, como infraestrutura, políticas sociais 

(VELASCO E SILVA, 2010).  

Havendo, assim, um fortalecimento institucional, por meio da recomposição do quadro 

de pessoal do Estado, com profissionais selecionados por concurso público e a definição de 

diretrizes norteadoras da política de pessoal. 

Por essas razões, a política de gestão de pessoas na Administração Pública Federal 

brasileira é orientada pelo princípio da democratização das relações de trabalho e tem por 

precedência a valorização dos servidores públicos federais, o fortalecimento das carreiras do 

Poder Executivo Federal e a modernização dos sistemas e processos de trabalho, com o intuito 

de proporcionar capacidade de gestão ao Estado, combinada com transparência e melhoria da 

qualidade dos serviços prestados, reavendo a confiança da sociedade no serviço público 

(VELASCO E SILVA, 2010). 

 O papel do Estado muda rapidamente visando satisfazer as solicitações destes novos 

tempos. E como consequência, os modelos de gestão pública necessitam ser reinventados 

(MARINI, 2008). Tendo como desafio promover uma gestão moderna, eficiente, transparente 

e com foco em resultados que reflitam a melhoria da qualidade de vida da sociedade.  

2. 2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

De acordo com Secchi (2009), desde os anos 1980, as administrações públicas em 

todo o mundo efetuaram mudanças fundamentais nas políticas de gestão pública (PGPs) e no 

desenho de organizações programáticas (DOPs). Essas reformas administrativas fortalecem 

novos discursos e práticas derivadas do setor privado e os usam como benchmarks para 

organizações públicas em todas as esferas de governo.  
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Conforme Bresser Pereira (1997) em um mundo em plena mudança tecnológica e 

social é impossível para o administrador ser coerente sem poder adotar decisões, sem usar de 

seu julgamento discricionário, seguindo inconscientemente os procedimentos previstos em lei. 

No século dezenove, quando a administração pública burocrática substituiu a patrimonialista, 

isto representou um grande avanço na diminuição da corrupção e do nepotismo. Entretanto, 

no século vinte, quando o Estado cresceu e assumiu novos papéis, ficou evidente a 

ineficiência inerente a esse tipo de administração. Ao mesmo tempo em que a burocracia 

estatal, ou seja, o conjunto de administradores públicos profissionais, via sua posição 

estratégica na sociedade aumentar, torna-se inegável adotar novas formas de gestão pública, 

mais compatíveis com os avanços tecnológicos, mais ágeis, descentralizadas, mais voltadas 

para o controle de resultados do que o controle de procedimentos. E também mais 

compatíveis com o avanço da democracia em todo o mundo, que cada vez mais exige uma 

participação direta da sociedade na gestão pública. 

Bresser Pereira (1997) define, ainda, as principais características da administração 

pública gerencial ou nova administração pública: direção da ação do Estado para o cidadão-

usuário ou cidadão-cliente; foco no controle dos resultados; fortalecimento e crescimento da 

autonomia da burocracia estatal; valorização da participação; formulação e gestão das 

políticas públicas; unidades descentralizadas; passar para o setor público não estatal os 

serviços sociais e científicos competitivos; adoção cumulativa, para controlar as unidades 

descentralizadas; contratos de gestão em que os indicadores de desempenho sejam claramente 

definidos e os resultados medidos; conceber mercados em que ocorre a competição 

administrada; terceirização das atividades auxiliares ou de apoio. 

A par disso, o modelo gerencial moderno contempla pessoas e instituições com ênfase 

em resultados, considerando a reorganização e modernização do aparato institucional do 

Estado, bem como dispor de novos modelos de gestão e desenvolvimento de políticas 

públicas para a construção de uma Administração Pública verdadeiramente empreendedora e 

capaz de atender à extensa e legítima demanda social (BRESSER PEREIRA, 1997). 

Soares (2001) demonstra que a partir da visão estratégica da empresa são derivados 

objetivos estratégicos. Esses objetivos estratégicos focalizam a empresa sob as perspectivas, 

transformando-se em objetivos. Para cada objetivo são definidos indicadores com metas 

alinhadas às iniciativas. A realização das iniciativas propostas garante o alcance da meta e, 

por consequência, do objetivo de longo prazo da empresa. 
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A tendência é que a forma mais eficaz e eficiente de gerenciar uma organização 

estruturada nessas premissas é o gerenciamento integrado da organização, em que os 

indicadores financeiros tradicionais são complementados por indicadores qualitativos 

(KAPLAN E NORTON, 1997). 

Percebe-se que a área de Gestão de Pessoas pode elevar o desempenho da organização 

e gerar diferencial competitivo atuando na dimensão estratégica, independentemente do setor 

em que atua. 

Dessa maneira, é possível aos gestores coordenar o desenvolvimento das competências 

necessárias aos servidores, o que possibilita a melhoria na qualidade nas práticas de trabalho, 

na resolução de problemas e no aumento do desempenho, que, no caso específico das IFES, 

pode ampliar a sua função social por meio da oferta de um serviço de qualidade e também da 

efetividade no uso de recursos públicos. O reflexo do desempenho das IFES na sociedade 

pode ser observado por meio da satisfação ou insatisfação da própria sociedade.  

Ao reconhecer os esforços na melhoria da Administração Pública realizados nos 

últimos anos, é necessário alinhar essas conquistas ao desafio de uma estratégia coerente.  

2. 3 ESTRATÉGIA 

Por quase duas décadas, os gestores têm se tornado capazes de jogar por um novo 

conjunto de regras. As empresas devem ser flexíveis para responder rapidamente às 

transformações competitivas e de mercado. Eles devem praticar sucessivamente o 

benchmarking a fim de atingir as melhores práticas. Eles devem terceirizar de forma agressiva 

para ganhar eficiência e devem nutrir algumas competências fundamentais na corrida para 

ficar à frente dos concorrentes (PORTER, 1996). 

Porter (1991) reitera que os gestores são capazes de perceber o seu ambiente 

competitivo e as fontes de vantagens competitivas. Eles buscam quais as posições favoráveis 

que são diferentes dos concorrentes e dispõe habilidades e ativos necessários, caracteriza a 

cadeia de valor de forma adequada e emprega rotinas e uma cultura que reforça o 

comportamento interno necessário. 

Desse modo, o comportamento organizacional está ligado à tomada de decisão 

estratégica assumida por agentes indutores internos, considerados estrategistas. Esse 

comportamento refere-se à instituição a fim de buscar um melhor desempenho em posições de 



Revisão Bibliográfica                                                                                                                                            31 

 

 

mercado e no uso de recursos tangíveis e intangíveis. A disputa estimula os gestores a buscar 

formas e recursos que instituam vantagens competitivas e que sejam as mais duradouras 

possíveis, para se lograr preços prêmios, desempenho superior, redução da complexidade ao 

desenhar estratégias na organização. A estratégia deve ser considerada como o “agente” que 

incentiva e serve de base para a competição e está estruturada em conceitos e processos de 

tomada de decisão de seus principais agentes. Por esse motivo, provoca a compreensão dos 

conceitos e processos de tomada de decisão possibilitando delinear com maior precisão o 

caminho que se pode conduzir ao entendimento da maior ou menor intensidade da competição 

empresarial (DALLA et al., 2009). 

Porter (1991) define estratégia como o ato de alinhamento entre uma organização e o 

seu ambiente. Esse ambiente, assim como as suas capacidades, estão sujeitas as alterações. 

Além disso, Porter (1996) afirma que a eficácia e estratégia operacional são imprescindíveis 

para o desempenho superior, sendo o principal objetivo de qualquer organização.  

Porém, a origem do problema é a inaptidão em reconhecer entre a eficácia operacional 

e estratégia. A busca da produtividade, qualidade e velocidade tem causado um número 

considerável de ferramentas e técnicas de gestão: gestão da qualidade total, benchmarking, 

competição baseada no tempo, terceirização, parceria, reengenharia, gestão de mudança. 

Ainda que as consequências das melhorias operacionais tenham sido, na maioria das vezes, 

dramática, muitas organizações têm sido frustradas pela sua inaptidão em traduzir esses 

ganhos em lucratividade sustentável. Afastando, assim, posições competitivas viáveis 

(PORTER, 1996).  

Quatro grandes atributos do ambiente de uma organização tem a maior influência 

sobre a sua capacidade de inovação e atualização, conforme disposto na Figura 2.1 a seguir. 

Esses atributos são denominados de diamante, adaptam as organizações com informação 

disponível para perceber oportunidades, insumos, habilidades e conhecimentos que eles 

podem desenhar diante das metas, condição de investimento, bem como a pressões sobre as 

ações das organizações. O ambiente é importante ao prover a percepção inicial de que suporta 

a vantagem competitiva, as entradas necessárias para agir sobre ela, o acúmulo do 

conhecimento e habilidades ao longo do tempo, e as forças necessárias para continuar 

desenvolvendo (PORTER, 1991). 
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Figura 2.1 – Determinantes da Vantagem Competitiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Porter (1991, p. 111). 

 
Ainda assim, o meio ambiente, por meio do diamante, afeta tanto as condições iniciais 

de uma organização quanto a sua gestão. O diamante no decurso da sua influência a respeito 

da informação e dos incentivos adapta o conteúdo das estratégias, influenciando a capacidade 

das organizações em efetuar determinados tipos de estratégia, limitando sua escolha. As 

escolhas que podem parecer acidentais ou conduzidas internamente são na maioria das vezes 

parcial ou completamente derivadas do local dos diamantes. As organizações devem entender 

e especular o seu ambiente local para chegar a vantagem competitiva  (PORTER, 1991). 

Então, para explicar o sucesso competitivo das instituições, necessita-se de uma teoria 

estratégica que una circunstâncias ambientais e comportamento sólido para os resultados do 

mercado (PORTER, 1991). 

Para Dalla et al. (2009) o processo de construção da estratégia é constituído por 

tomadas de decisão contínuas que chegam ao ápice nas ações necessárias a serem adotadas 

pela empresa, as quais possibilitarão o alcance dos objetivos esperados. 

Estratégia, Estrutura e 

Rivalidade da Organização 

Condições de 

Demanda 

Condições dos Fatores 

 

Indústrias Correlatas e de 

Apoio 
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No que diz respeito à opinião dos principais autores existentes na literatura e as 

condições necessárias para a construção de estratégias organizacionais bem sucedidas – 

quanto a sua extensão, ideias principais e abordagens – para a criação da estratégia de uma 

unidade de negócios, Dalla et al. (2009) as identificam na Tabela 2.1 a seguir. 

As opções adequadas estão sujeitas a uma posição existente da empresa, a qual pode 

ser avaliada regularmente por meio da sua cadeia de valor. A melhor estratégia também 

resulta das capacidades e possível comportamento dos concorrentes, ou seja, a estratégia 

depende de uma compreensão sofisticada da indústria. O sucesso impõe a escolha de uma 

determinada posição na estrutura da indústria condicionalmente atraente, as circunstâncias da 

empresa e de posições dos concorrentes trazendo todas as atividades da empresa em conexão 

com a posição escolhida (PORTER, 1991). 

Contudo, posições estratégicas devem ter um horizonte de uma década ou mais, não 

um único ciclo de planejamento. A continuidade fomenta melhorias nas atividades individuais 

e o ajuste em todas as atividades, admite a organização elaborar capacidades e habilidades 

únicas sob medida para sua estratégia intensificando a identidade da empresa (PORTER, 

1996). 

Tabela 2.1 – Elementos do Processo de Formulação da Estratégia 
Elementos Descrição Autores 
 
 
 
Estabelecimento da 
missão e visão, calcadas na 
intenção estratégica. 

Trata-se da disseminação da intenção 
estratégica da organização, por meio da 
definição do que representa a 
organização (razão de existir) e do 
direcionamento das ações a serem 
realizadas, de maneira a nortear e 
motivar o desempenho superior de 
todos na organização. 

 
 
 
Collins e Porras (1991, 1996); 
Mintzberg, Ahltrand e Lampel 
(2000); Hitt, Ireland e Hoskisson 
(2003). 

 
 
 
Análise da indústria e  
do ambiente 
(oportunidades e 
ameaças). 

Abrange as análises que são realizadas 
para o melhor entendimento do 
macroambiente (Econômico, 
Demográfico, Tecnológico, Natural, 
Sócio-Cultural e Político- Legal) e 
microambiente (Fornecedores, 
Clientes, Concorrentes), externos à 
organização, com o intuito de 
identificar suas oportunidades e 
ameaças e potencializar a curva de 
conhecimento da empresa (conhecer 
bem o setor e os concorrentes). 

 
 
 
Andrews (1980); Bourgeois 
(1980); Teece (1984); Porter 
(1986, 1989, 1991); Ansoff e 
McDonell (1993); Mintzberg, 
Ahltrand e Lampel (2000); Hitt, 
Ireland e Hoskisson (2003). 

 
 
 
Análise dos recursos e 
competências essenciais 
(forças e fraquezas) 

Identificação dos pontos fortes e fracos 
da organização, principalmente dos 
recursos e competências que oferecem 
a possibilidade de atuação em uma 
diversidade de mercados, que 
proporciona uma significativa 
contribuição aos benefícios percebidos 

 
 
 
Andrews (1980); Wernerfelt 
(1984); Bourgeois (1984); 
Schwenk (1986); Hammel e 
Prahalad (1990); Penrose (1995); 
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pelo consumidor sobre o produto final 
que é de difícil imitação para os 
concorrentes (caracterizados como 
valorosos, raros, inimitáveis e 
insubstituíveis).  

Barney (1991, 2001). 

 
 
Alinhamento dos  
valores principais da 
cultura da empresa 

Alinhamento e compartilhamento dos 
valores, crenças, assunções e símbolos 
(cultura), que definem a forma na qual 
a empresa conduz seu negócio, com a 
estratégia que está sendo formada. 

 
 
Barney (1986); Schein (1992); 
Roth e Ricks (1994); Mintzberg, 
Ahltrand e Lampel (2000). 

 
 
Desenvolvimento de 
capacidades dinâmicas 

Desenvolvimento de condições para 
acumulação e renovação constante das 
competências essenciais (o que a 
empresa faz de melhor), considerando 
as mudanças ambientais. 

Teece, Pisano e Shuen (1997); 
Vasconcelos e Cyrino (2000); 
Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 
(2000); Hitt, Ireland e Hoskisson 
(2003). 

 
 
 
Avaliação da exequibilidade da 
estratégia 

Avaliação da factibilidade de 
implantação das estratégias quanto à 
obtenção e disponibilização dos 
recursos necessários, alinhamento da 
organização com a orientação inicial, 
comunicação necessária da estratégia, 
implementação e instituição de um 
sistema de resolução de problemas. 

 
 
 
Schendel e Hofer (1978); 
Bourgeois (1984); Freedman 
(2003). 

 
Contato com a alta 
administração (ou demais 
sócios da empresa) 

Relacionamento entre membros da alta 
administração, ou dos gerentes de linha 
com os membros da direção, quando da 
concepção da estratégia organizacional. 

Hambrick e Mason (1984), 
Hambrick (1986); Papadakis e 
Barewise (2002); Hitt, Ireland e 
Hoskisson (2003); Carpenter 
(2004). 

 
Consideração de novas 
estratégias (inovação) 

Busca ativa de novas oportunidades. 
Consideração de coisas novas ou das 
mesmas coisas de maneira diferente, 
quando da concepção da estratégia. 
Destruição criadora. 

Pettigrew (1977); Schumpeter 
(1985); Collins e Porras (1995); 
Drucker (1998), Mintzberg, 
Ahlstrand e Lampel (2000); Hitt, 
Ireland e Hoskisson (2003). 

 
 
 
Desenvolvimento de  
estrutura e controles 
organizacionais para 
gerenciamento 

Identificação e concepção da estrutura 
e controle organizacionais, por meio de 
sistemas informatizados e métodos de 
gerenciamento, que viabilizem a 
consecução das estratégias concebidas 
e o alcance e estabilização do 
desempenho da organização, de 
maneira a obter o resultado esperado. 

 
 
 
Chandler (1962); Hitt, Ireland e 
Hoskisson (2003); Wright 
(2004). 

 
Enfoque na governança 

Análise e explicação dos 
comportamentos das partes  
 

Hitt, Ireland e Hoskisson (2003). 

Fonte: Dalla et al. (2009, p. 91). 
 

Para Porter (1996) a estratégia competitiva é ser diferente. Consiste em escolher 

consideravelmente um conjunto diferente para entregar uma mistura única de valor, ou seja, a 

natureza da estratégia é escolher as atividades a fim de realizá-las de forma diferente dos 

concorrentes. Posições estratégicas despontam a começar de três fontes diversas, que não são 

mutuamente excludentes e muitas vezes se sobrepõem, podem ser baseadas em necessidades 

dos clientes, na sua acessibilidade e na variedade de produtos ou serviços de uma empresa. 
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Uma posição estratégica sustentável exige trade-offs. Trade-offs são fundamentais 

para a estratégia. Eles dão origem à necessidade de escolha e determinadamente restringem o 

que a organização apresenta (PORTER, 1996). 

Segundo Dalla et al. (2009), as escolhas estratégicas são baseadas na percepção e 

interpretação que os principais agentes da organização fazem do ambiente que os cerca 

(interno e externo à empresa). A percepção e a interpretação concebem o campo de visão do 

estrategista, o qual está assentado em dois pontos fundamentais: sua base cognitiva; e seus 

valores. A esses dois aspectos adicionam-se outros, que constituem o âmbito organizacional e 

o pessoal (experiência) que fundamentam suas escolhas estratégicas. 

Sendo assim, um papel relevante para o meio ambiente local no sucesso competitivo 

não exclui o papel da estratégia, nem a inevitabilidade de uma análise competitiva. O 

ambiente local gera um potencial para o sucesso competitivo, porém, as organizações devem 

compreender e reagir a ele (PORTER, 1991). 

Nessa perspectiva, um enfoque mais atento aos resultados e aos impactos das políticas 

no dia a dia, aos desafios, a qualidade, a eficácia e o alcance dos objetivos propostos, são 

elementos essenciais ao planejamento estratégico no setor público, visando um incremento no 

desenvolvimento e na qualidade de vida na sociedade. 

2. 4 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NO SETOR PÚBLICO 

O planejamento é um processo que antecipa e orienta a ação. Planos e programas não 

são desconhecidos ao Estado brasileiro. A história do planejamento no setor público se 

mistura com a própria trajetória de construção do aparelho de Estado. A contar do Estado 

Novo o planejamento governamental se une com projetos de desenvolvimento econômico, 

sobretudo os grandes projetos de infraestrutura (DE TONI, 2014). 

De Toni (2014) define planejamento governamental como um processo político 

coletivo, orientado pelo Estado que, por meio do aumento da capacidade de governo, produz 

um projeto estratégico de sociedade. 

Ainda diante da definição proposta por De Toni (2014), ele afirma que governos de 

baixa qualidade não possuem planejamento estratégico, o máximo que seu grau de 

experiência tolera é a elaboração de shop lists de obras e serviços, supervisionados pelo 

controle burocrático dos empenhos orçamentários. 
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O caminho do planejamento governamental pode ser distribuído em cinco grandes 

períodos. O período inicial que vai do primeiro ao segundo Governo Vargas, do início dos 

anos trinta até metade dos anos cinquenta, conhecido como nacional-desenvolvimentista. A 

segunda fase que inicia no pós-guerra e vai até o golpe militar de 1964. É caracterizada pela 

incorporação da economia brasileira à economia internacional, nomeada de 

desenvolvimentista-dependente. O terceiro período que tem o princípio e o fim com a origem 

e falência do regime militar na metade dos anos oitenta é designado de desenvolvimentista-

autoritário. O quarto intervalo que vai da redemocratização até o final do período das 

reformas liberais da década de noventa é intitulado de democrático-liberal. Por último, a 

quinta fase se inicia no século XXI e é determinada pela retomada das ideias 

desenvolvimentistas com forte inclusão social e participação societal é denominada de 

“desenvolvimentista-societal”, conforme apresentado na Tabela 2.2 a seguir. 

Tabela 2.2 – Diferentes períodos do planejamento governamental brasileiro 

Fase Características Período 

 
 
I. nacional -
desenvolvimentista 
 

 
• Planejamento Estatal; 
• Nacionalismo econômico; 
• Planejamento econômico-

normativo. 
 

 
 
 
dos anos trinta até o 
 pós-guerra. 
 

 
 
 
II. desenvolvimentista-
dependente 
 

 
• Desenvolvimento associado 

ao capital externo - 
Industrialização acelerada; 

• Modernização do Estado e 
da burocracia estatal. 

 

 
 
 
do pós guerra ao 
golpe militar. 

 

 

III. desenvolvimentista- 

autoritário 

 
• Planejamento autoritário, 

economicista e normativo; 
• Lógica do comando & 

controle; 
• Planos de 

Desenvolvimento. 
 

 
 
 
 
nos Governos militares. 
 

 
 
 
IV. democrática-liberal 
 

 
• Recomposição formal das 

organizações de 
planejamento; 

• CF de 1988, Início dos 
ciclos dos PPA’s; 

• Gerencialismo e domínio 
da lógica orçamentária-
fiscal. 

 
 
 
 
da redemocratização 
ao governo Lula I. 
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V. desenvolvimentista-
societal 
 

 
 
 

• Retomada do planejamento 
com ênfase setorial; 

• Mudanças pontuais nos 
PPA’s: mais participação e 
territorialização da agenda; 

• PPA’s de Estados e 
Municípios. 

 

 
 
 
 
 
do governo Lula I até o 
presente. 
 

Fonte: De Toni (2014, p. 06). 
 

Para Melo e Santos (2014) o ambiente competitivo apresenta um rol de fatores que 

colaboram para reduzir a capacidade de ação da administração pública. No que diz respeito à 

promoção de condições internas para a realização das prioridades do governo considerou-se 

os seguintes obstáculos:  

I. Inércia Burocrática: limita a velocidade da execução necessária ao atendimento das 

demandas populares;  

II. Cultura Setorial: A transformação cultural para uma visão integrada do governo, de 

compartilhar as responsabilidades e colaborar para além das atribuições formais de cada órgão 

é uma obrigação árdua ao órgão de coordenação e articulação central;  

III. Fragilidade Institucional: dentro da Administração o que se nota é a carga 

excessiva dos servidores que detêm competências úteis e adequadas ao serviço público e um 

grupo desmedido de servidores com perfis que restringem suas contribuições ao bom 

desenvolvimento do governo;  

IV. Perfil dos Gestores: é necessário que haja alinhamento quanto aos métodos e 

processos de trabalho, que os gestores tenham confiança mútua, de maneira a tornar mais ágil 

os desimpedimentos à atuação estatal;  

V. Excessos de Controle: os efeitos da demasia de controle vão desde o tempo 

desperdiçado nas suspenções preventivas, nas paralizações sem explicação, e nas respostas às 

contestações dos órgãos de controle, até a prevalência de uma cultura de desconfiança sobre 

os agentes públicos.  

Logo, defende-se a inevitabilidade de um novo conceito de planejamento estratégico 

governamental capaz de dar conta dos grandes desafios da sociedade e do Estado brasileiros. 

A retrospectiva histórica demonstra que muito se avançou nos últimos anos. A estabilidade 
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monetária nos anos noventa facilitou novas abordagens e arranjos orçamentários e fiscais. A 

qualidade da burocracia pública, mais competente e incluída no mundo real, concorreu para 

atualizar técnicas, ferramentas e processos gerenciais. A democracia deu mais evidência às 

equipes e as demandas por direitos ainda não garantidos (DE TONI, 2014). 

Sendo assim, o objetivo é instituir uma cultura voltada aos resultados a fim de 

assegurar o pleno atendimento das necessidades do cidadão, promovendo a melhoria contínua, 

flexibilidade, tornando as instituições mais modernas e capazes de atender aos anseios da 

sociedade. 

Ao identificar os desafios da área de estratégia chega-se a criação de valor e a busca 

pela vantagem competitiva. Vantagem competitiva é a principal hipótese para explicar o 

desempenho superior das organizações (BRITO E BRITO, 2012). 

2. 5 VANTAGEM COMPETITIVA 

Consoante as principais teorias, o valor é gerado nos processos de transformação dos 

recursos na cadeia de valor, incluindo vários agentes no decorrer da cadeia. No entanto, o 

debate sobre valor deve reconhecer dois momentos diferentes: a criação de valor e a 

apropriação de valor (BRITO E BRITO, 2012). 

Deste modo, a criação de definição de valor permite reunir mais de uma perspectiva 

acerca da discussão do debate de estratégia empresarial. Tanto pela ótica do acionista, quanto 

pela procura de acordos ou pela análise da legalidade da atuação empresarial, a descrição de 

criação de valor abrange os vários interesses e pode fixar o debate de competitividade de 

forma mais vasta (BRITO E BRITO, 2012). 

Por conseguinte, declarar que a organização cria valor não necessariamente concede 

vantagem à mesma, uma vez que apenas pelo confronto entre empresas pode-se obter a 

vantagem competitiva. Dentro de um mesmo setor industrial, ou de um mercado consumidor 

característico, a criação de valor entre empresas concorrentes pode ser comparada para que se 

perceba o valor adicionado. O valor criado, como uma medida independente, é condicionado 

para o contexto competitivo, e tornando-se uma medida relativa de vantagem (BRITO E 

BRITO, 2012).  
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Todavia, o processo de distribuição do valor criado é adaptado pela dinâmica da 

criação de valor e pela barganha entre a empresa, colaboradores e parceiros comerciais 

(BRITO E BRITO, 2012). 

Ao longo da cadeia, o processo de criação de valor, acompanhado pela distribuição do 

valor criado, traz efeitos para as várias dimensões do desempenho organizacional, conforme 

mostrado na Figura 2.2, quer seja financeiro, operacional ou para a eficácia organizacional, 

alcançando a vantagem competitiva, ou seja, exibindo diferentes resultados de desempenho no 

tempo e até sustentando-se à frente sem ser reparada (BRITO E BRITO, 2012). 

Figura 2.2 – Relação entre Vantagem Competitiva e Desempenho 

 
         Fonte: Brito e Brito (2012, p. 373). 

 

Para Brito e Brito (2012) uma empresa possui vantagem competitiva quando cria mais 

valor que seus concorrentes, em um dado lapso temporal, atentando para: 

� O valor criado é a diferença entre a intenção a pagar e o custo de oportunidade; 

� Os concorrentes são os que disputam diretamente com a organização; e 

� O intervalo de tempo seja apropriado ao ciclo de desenvolvimento de recursos.  

Os recursos e capacidades das organizações vão causar impacto na orientação 

estratégica de cada uma delas, diversificando-as entre si. O receio é com o desenvolvimento 

sucessivo de novas capacidades, para assegurar as circunstâncias de um superior atendimento 

ao mercado e a geração de vantagem competitiva (SILVA E BALBINO, 2013). 
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As instituições criam e transformam suas estratégias, de maneira proativa ou reativa, 

segundo o contexto competitivo em que estão incluídas (ROSSI e SILVA, 2009). 

Uma vez que, o posicionamento estratégico, para atingir a vantagem competitiva, é 

uma questão de escolha de posição no que diz respeito à definição do produto, alcance de 

mercado, e o valor do negócio no contexto do sistema (STABELL E FJESTAD, 1998).  

A par disso, a vantagem competitiva é mais admissível que seja sustentável se for 

proveniente das atividades que têm mais de um aspecto ideal, quer dizer, a partir de atividades 

próprias de estratégia. Uma vez que essas atividades são mais salutares para a empresa do que 

para seus concorrentes, os incentivos para copiar não são mencionados. Além disso, 

atividades podem levar a diferentes posicionamentos estratégicos dentro de uma indústria 

(PORTER E SIGGELKOW, 2008). 

Nesse sentido, a estratégia organizacional revela-se ponderando as capacidades 

estratégicas que a organização possui e as que deve desenvolver, a fim de alcançar a 

competitividade. Além do mais, deve ser o elo entre o que a empresa é, e o que ela pretende 

ser, responsabilizando que a mesma possa adaptar seus recursos e capacidades para valer-se 

das oportunidades de mercado (SILVA E BALBINO, 2013). 

De certo modo, a posição de vantagem competitiva não pode ser selecionada 

diretamente, deve, antes, ser acertada por ações oportunas no que tange ao alcance e em 

tentativas de mudar os condutores de custo e valor (STABELL E FJESTAD, 1998). 

A posição de vantagem competitiva deve ser examinada para cada par oferta/mercado 

da organização e em conexão aos concorrentes de um mesmo grupo estratégico. Uma empresa 

pode ter uma posição de vantagem competitiva em um dado mercado-alvo e uma posição 

inferior em outro. Além disso, a posição de vantagem competitiva pode ser fundamentada em 

eficiência, eficácia ou em ambas conjuntamente (ROSSI e SILVA, 2009). 

As empresas cada vez mais são estimuladas a alterar a sua posição e a forma de 

atuação no mercado, tendo em vista à acelerada dinâmica a qual o mercado está influenciado. 

Sendo assim, precisam determinar suas estratégias de forma que obtenham um diferencial em 

relação aos seus concorrentes, atingindo a manutenção de suas atividades por determinado 

período de tempo. Cada empresa possui recursos, capacidades e vantagens competitivas, 

nessa sequência, na perspectiva de aperfeiçoar o seu desempenho no mercado. Aquela que 



Revisão Bibliográfica                                                                                                                                            41 

 

 

melhor obtiver esses aspectos com o intento de alcançar seus propósitos, originará um 

diferencial competitivo (SILVA E BALBINO, 2013). 

Acredita-se que os recursos reproduzem a imagem da base por serem mais 

abrangentes, de fácil aquisição pelas empresas e, na maioria das vezes, estarem em maior 

quantidade, sem contar no suporte para o desenvolvimento das capacidades organizacionais. 

A capacidade organizacional simboliza o nível intermediário, pois são consequências da 

sinergia entre os recursos. Na parte mais elevada localiza-se a vantagem competitiva, que 

despontará da subsidiariedade entre as capacidades organizacionais e os seus recursos 

internos, como pode ser percebido na Figura 2.3 (SILVA E BALBINO, 2013). 

Figura 2.3 – Hierarquização dos Conceitos da Visão Baseada em Recursos 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Silva e Balbino (2013, p. 39). 
 

Rossi e Silva (2009), afirmam que o método de competição por posições de vantagem 

competitiva é afetado por variáveis externas, particularmente as políticas públicas, os 

consumidores, os fornecedores e competidores, os recursos da sociedade e as instituições. 

Bem como em circunstâncias competitivas, as empresas não devem concentrar empenho em 

reproduzir a vantagem de seus concorrentes, ao invés, devem dar seguimento a cultura e visão 

de longo prazo pretendendo desenvolver uma nova forma de vantagem, apoiada em inovação.  

Vantagem 
Competitiva

Capacidades

Recursos
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Algumas inovações geram vantagem competitiva compreendendo uma nova 

oportunidade de mercado ou por servir um segmento de mercado que os outros não têm 

contemplado. Quando os concorrentes são vagarosos em responder, tal inovação causa a 

vantagem competitiva (PORTER, 1990). 

O desafio é instituir indicadores de valor expressivos em uma situação onde é possível 

avaliar a capacidade da organização para ter clientes ou clientes futuros problemas que são 

potencialmente únicos e podem impor novas soluções (STABELL E FJESTAD, 1998). 

Dessa forma, o propósito da análise de configuração do valor é o diagnóstico e 

melhoria da vantagem competitiva. A vantagem competitiva se refere aos concorrentes 

existentes e potenciais. Concorrentes são revelados de acordo com a definição do produto e o 

segmento de mercado. Uma terceira dimensão é o alcance em termos de atividades de valor 

em que o sistema de valor dos negócios das empresas são interligadas (STABELL E 

FJESTAD, 1998). 

Já Porter (1990) indica que organizações atingem a vantagem competitiva por meio de 

ações de inovação. Elas abordam a inovação em seu sentido mais amplo, inserindo as novas 

tecnologias e as novas maneiras de produzir as coisas. Elas percebem um novo fundamento 

para disputar ou localizar melhores modos para disputar em antigos hábitos. A inovação pode 

ser revelada em um novo design de produto, um novo processo de produção, uma nova 

abordagem de marketing, ou uma nova forma de conduzir o treinamento.  

Com a adoção de novos modelos de gestão, como o gerenciamento de processos, a 

expectativa é que os resultados tragam uma gestão mais eficiente e eficaz dos recursos 

públicos, garantindo, assim, um serviço público de qualidade. 

 

2. 6 GESTÃO DE PROCESSOS 

A subsistência de uma organização, perante a competitividade, está sujeita a aptidão 

em reconhecer desafios, a rapidez das transformações no negócio e de sua celeridade em 

respondê-las acertadamente. As organizações necessitam, também, prever tendências, 

identificar novas oportunidades, modificar sua estratégia e reconduzir recursos a fim de se 

manterem à frente na competição (OLIVEIRA et al., 2012). 
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E a procura incessante pela obtenção dos objetivos estratégicos tem criado nas 

empresas uma inquietação em melhorar repetidamente seus processos de negócio. Com a 

operacionalização das técnicas e conceitos da abordagem de Gerenciamento de Processos de 

Negócio faz-se necessário tanto o alinhamento de visão entre as áreas estratégicas e as 

funcionais quanto a ampliação da capacidade das empresas em responder às transformações 

do ambiente competitivo (SANTOS et al., 2012). 

O panorama atual faz com que as empresas procurem ser mais ativas, eficientes além 

de possuir maior capacidade de resposta face à sociedade contemporânea, mais complexa, 

diversificada e dinâmica. Esse período diz respeito à busca pela sustentabilidade, que exige o 

alinhamento entre os objetivos organizacionais e os objetivos do mercado. Essa fase salienta 

que os processos de transformação são necessários para as empresas que aspiram continuar 

existindo. Daí despontaram vários projetos de mudança organizacional, a contar da aceitação 

de tecnologias gerenciais até os novos modelos de gestão, em especial a gestão de processos 

(PRADELLA, 2013). 

Muitas organizações anseiam organizar-se por processos, mas não têm conhecimento 

evidente das etapas a seguir e das medidas que precisam ser assumidas. Outras não estão 

convencidas da decisão a adotar no que tange a sua estruturação por processos podendo 

melhorar no raciocínio em que as ajude na decisão. Há, também, as organizações que não 

estão cientes do que significa serem organizadas por processos e as que não têm convicção se 

a sua forma organizacional atual é acertada para a gestão por processos. Existem, ainda, 

organizações que necessitam de mais explicações acerca do assunto a fim de serem capazes 

de analisar as vantagens da gestão por processos (GONÇALVES, 2000).  

A concorrência globalizada, a evolução das estruturas de mercado, a complexidade em 

seus processos, a responsabilidade social e a governança corporativa são alguns dos aspectos 

que conduzem as instituições a procurarem maior flexibilidade e habilidade para mudar seus 

processos, tendo em vista impulsionar uma maior agilidade e qualidade. As transformações 

acontecem continuamente nas empresas e com elas nascem a inevitabilidade de 

aperfeiçoamento constante (PRADELLA, 2013). 

Diante disso, as organizações estão buscando se organizar por processo a fim de 

usufruírem maior eficiência na aquisição de seus produtos e serviços, melhor adequação às 
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transformações, melhor integração de seus esforços e maior capacidade de aprendizado 

(GONÇALVES, 2000). 

O desenvolvimento que as organizações conquistaram desde o final do século XIX, 

com o aparecimento de novos modelos organizacionais, está indo ao encontro de um modo de 

trabalho mais cooperativo dentro da organização (entre setores e departamentos) e na 

interação com outras empresas (organizações em rede). A prioridade está em evidenciar a 

qualidade da entrega dos produtos e/ou serviços a um cliente através do emprego de 

perspectivas com visão de processos de negócio (SANTOS et al., 2012). 

Entretanto, a relevância dos processos fundamentais na gestão das organizações inicia 

na identificação e definição dos processos, passa pelo melhoramento e priorização dos 

processos até a redefinição da estrutura organizacional e do funcionamento da organização 

tendo em vista seus processos básicos, como mostra a Tabela 2.3 (GONÇALVES, 2000). 

Tabela 2.3 – Os estágios da evolução para a organização por processos 
   ETAPAS   
 A B C D E 
 
 
 
Onde 
Estamos 
 

 
 
 
Processos, que 
processos? 
 

 
 
 
Identificamos 
nossos processos, 
subprocessos e 
subsubprocessos 
 

 
 
 
Melhoramos os 
processos 
essenciais 
 

 
Redistribuímos 
nossos recursos ao 
longo de nossos 
processos 
essenciais e 
atribuímos a 
responsabilidade a 
um process 
owner 
 

 
Nossa 
organização 
foi desenhada 
pela 
lógica dos 
nossos 
processos 
essenciais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentários 
 

 
As empresas 
sequer 
se deram conta 
 
 
 
Em geral, as 
empresas 
percebem 
apenas os 
processos de 
manufatura, os 
outros processos 
são acessórios 
 

 
O foco do esforço 
ainda está nas 
funções 
 
 
Os processos são 
enquadrados na 
estrutura funcional 
 
 
A abordagem é 
ampla demais 
 
A forma de 
trabalho 
é provavelmente 
ainda antiga 
 

 
As empresas 
ainda 
raciocinam por 
funções, mesmo 
que conheçam 
bem 
seus processos 
 
O uso de  
case 
managers 
pode 
melhorar o 
contato 
com o cliente 
 
O poder ainda 
reside nas 
unidades 
verticais 
 

 
Ainda é um 
remendo, 
construído sobre 
uma estrutura 
antiquada 
 
 
As empresas 
começam a obter 
resultados da 
ênfase em 
processos, mas 
com 
um alto 
desconforto 
na organização 
 
Implantação da 
nova organização 
 

 
É a forma de 
organização 
indicada para 
a 
gestão por 
processo 
 
Áreas 
funcionais 
praticamente 
não 
existem 
 
As metas e 
métricas 
são definidas 
para 
os processos 
 

 
 
Até onde dá 

 
Enquanto o 
assunto 

 
Aperfeiçoamento 
de gargalos e 

 
Aperfeiçoamento 
dos processos 

 
Gestão de alguns 
processos isolados 

 
 
Gestão 
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para ir em 
termos de 
negócio 

é pura 
manufatura, 
as chances de 
aperfeiçoamento 
radical são 
limitadas 
 

obtenção de 
melhoras de 
eficiência pontuais 
 

essenciais, 
cortando 
as atividades e 
funções que não 
agregam valor 
 

e integração com 
processos 
auxiliares 
 

integrada 
dos processos 
essenciais 
 

Fonte: Gonçalves (2000, p. 14). 

Morais et al. (2010), atentam para os fatores relevantes a serem ponderados a fim de 

assegurar que a gestão dos processos aconteça de modo que correspondam às expectativas, 

tais como a descrição e publicação dos mesmos; a determinação de gestores de processo com 

perfil apropriado; a existência de padrões de trabalho formalizados; a existência de 

indicadores de processo instituídos e realmente monitorados; a revisão frequente da 

operacionalização do processo, etc. 

Para Santos et al. (2012), na maior parte da primeira década deste século, o 

gerenciamento de processos de negócio se sustenta como um dos tópicos fundamentais entre 

as empresas de consultoria quando se trata de melhoria de processos, relacionamento com 

clientes e cadeia de valor.  

Portanto, é necessário evidenciar que os processos, enquanto conjunto de atividades a 

serem desempenhadas faça parte da realidade das empresas mesmo sem serem administrados 

como tal ou não. E implantar a gestão de processos não é admitir mais uma preocupação ou 

incluir uma nova tarefa na rotina organizacional. A gestão e melhoria de processos é tão 

somente uma maneira de examinar o trabalho executado nas diversas unidades 

organizacionais e estruturá-lo de modo a otimizar a utilização de recursos, evitando 

retrabalhos e agregando mais valor às entregas produzidas. É outorgar aos processos caráter 

mais racional e observar a organização de forma mais sistêmica (MINAS GERAIS, 2012). 

Para satisfazer as necessidades das transformações provenientes do contexto 

organizacional e dos anseios dos clientes em uma cadeia de valor dinâmica, as instituições 

buscam a melhoria contínua dos seus processos (PRADELLA, 2013). 

Destaca-se que certos elementos concorrem excessivamente para a obtenção dos 

resultados esperados, entre eles, evidente compreensão por todos os implicados no processo 

dos objetivos estratégicos esperados, a realidade de um canal de comunicação que 

proporcione o fluxo de informações no devido tempo e a edificação de um ambiente 

colaborativo, ideal para se reconsiderar a maneira como as atividades devem ser cumpridas, 

propagando a melhoria contínua dos processos (MORAIS et al., 2010).   
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Devem-se salientar inúmeras benfeitorias originadas nas empresas pela gestão de 

processos. Tomar conta dos processos organizacionais é uma maneira de se corroborar a 

execução da estratégia da empresa, direcionando no que efetivamente interessa – o trabalho. 

Ou seja, administrar processos é um dos métodos de se conseguir o nível e os objetivos de 

futuro da empresa, julgando se as atividades que são concretizadas no presente e 

aperfeiçoando-as incessantemente (MINAS GERAIS, 2012). 

Por isso, Minas Gerais (2012) evidencia que as empresas que se guiam por processos 

têm à sua disposição benefícios, formados pelas suas características, são elas: 

� FLUXO HORIZONTAL: flexibilidade e agilidade rápida às exigências do cliente; 

� VALOR, DIREÇÃO: dedicação de todos os funcionários a fim de produzir e entregar 

valor aos clientes; 

� VISÃO SISTÊMICA: visão ampliada dos servidores conforme as metas 

organizacionais; 

� MULTIDISCIPLINARIDADE, INTEGRAÇÃO: impulsionar o foco no trabalho em 

equipe e na colaboração; 

� VALOR AOS INTERESSADOS: possibilidade de participação, tomada de decisão e 

responsabilidade pelos resultados. 

A partir do exposto, Gonçalves (2000) define processo como um conceito essencial no 

projeto das circunstâncias pelas quais uma organização almeja produzir e entregar seus 

produtos e serviços aos seus clientes. Afora isso, muitos dos processos nas organizações são 

repetitivos e abrangem a maioria das pessoas da organização. 

De acordo com Santos et al. (2012) os inúmeros significados e situações diversas em 

que a palavra “processo” pode ser utilizada, admite-se que os processos estão incluídos em 

um contexto de negócio e revela-se como um conjunto de atividades ou comportamentos  

efetuados por pessoas ou máquinas a fim de atingir uma ou mais metas. Essas atividades se 

distinguem por ser “ponta a ponta”, ou seja, implicam todos os empenhos imprescindíveis 

para a oferta de um serviço e/ou produto. 

A gestão de processos é definida como um empenho gerencial em buscar vantagens 

competitivas sustentáveis, por meio da avaliação e constante otimização dos seus processos 

organizacionais e da maneira com que os recursos conquistados pela empresa são utilizados 

(LACERDA et al., 2012). 
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A gestão de processos são as atividades imprescindíveis a fim de se ter controle sobre 

os processos organizacionais e administrando-os, tendo em vista à melhoria contínua destes, 

em conformidade com a estratégia e os resultados aspirados pela instituição (MINAS 

GERAIS, 2012). 

O empenho gerencial na gestão de processos envolve a utilização de mapeamento de 

processos indispensáveis para a concepção de melhorias incrementais no sistema de gestão da 

empresa. Todavia, uma situação essencial para um sistema de melhorias em processos é 

compreender sobre o hiato que existe entre a situação atual e a situação desejada, em relação 

ao desempenho. De acordo com esse ponto de vista, os sistemas de avaliação de desempenho 

se tornam vitais para a criação de vantagens competitivas, através do gerenciamento de 

processos (LACERDA et al., 2012). 

A análise dos processos nas organizações envolve a apresentação dos vários aspectos 

referente a esses processos: fluxo (volume por unidade de tempo), sequência das atividades, 

esperas e tempo do ciclo, dados e informações, pessoas envolvidas, relações e subordinação 

entre as partes responsáveis no funcionamento do processo (GONÇALVES, 2000). 

Por conseguinte, as organizações e universidades, isto é, instituições que ambicionam 

progredir na era da informação é necessário empregar metodologias de análise e redesenho de 

processos, tendo como fundamento as estratégias e capacidades da empresa. Essa metodologia 

deverá possuir características adequadas a fim de simbolizar e interpretar os objetivos 

estratégicos em metas quantificáveis, através de processos firmes, para que se possa agregar 

maior valor ao cliente final e aos agentes do processo. Assim, as empresas podem direcionar 

as energias, habilidades e conhecimentos próprios das pessoas em toda a instituição a fim de 

atingir os resultados almejados (PRADELLA, 2013). 

Alinhar processos refere-se à conversão de produtos condizentes com as demandas 

estratégicas, com menor custo possível, ou seja, torna-los efetivos e eficientes (GUIMARÃES 

et al., 2014). 

Uma das características fundamentais do gerenciamento de processos é a procura da 

visão sistêmica e o ponto de referência para o seu sucesso é como induzir as pessoas para 

alcançar resultados alinhados à estratégia organizacional. Desta maneira, presumem-se papéis 

e responsabilidades precisos não só no nível estratégico, mas também nos níveis tático e 

operacional (MORAIS et al., 2010). 
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E a inevitabilidade de ininterruptas transformações nas instituições, a fim de satisfazer 

aos anseios dos clientes e aos objetivos dos acionistas, traz consigo a demanda por 

ferramentas para verificar e gerir esse processo de maneira eficiente e eficaz (PRADELLA, 

2013). 

Afirma-se que para a gestão de processos satisfazer o seu objetivo, é necessário que se 

acompanhe, meça e guarde os resultados originados pelos processos, e cumpra as ações 

orientadas para melhoria contínua de tais processos (MINAS GERAIS, 2012). 

Nessa esfera, é importante observar que as pessoas são indispensáveis na gestão de 

estratégias competitivas, levando-se em consideração um modelo empresarial centrado nas 

pessoas. Entre os inúmeros recursos aplicados em um sistema produtivo, as pessoas são as 

únicas em que realmente são capazes de proporcionar transformações que tem por fim o 

aumento da competitividade (PRADELLA, 2013). 

Atualmente exige-se dos gestores um conhecimento do contexto decisório, permitindo 

sucessivo monitoramento dos seus objetivos e, a fim de buscar maneiras de melhorar o 

desempenho organizacional (LACERDA et al., 2012). 

A gestão de processos insere uma visão sistêmica e integrada do trabalho e expõe a 

dependência mútua presente entre fornecedores e clientes, como participantes de uma cadeia 

de atividades designadas a produzir resultados organizacionais, condição ausente em uma 

estrutura funcional. Deste modo, os colaboradores passam a ter uma extensa visão dos seus 

papéis funcionais na empresa (PRADELLA, 2013). 

As estruturas organizacionais formais exibem certas características inoportunas que 

comprometem o desempenho das instituições: elas priorizam as funções (áreas “verticais”) em 

prejuízo dos processos fundamentais e exageram na separação de tarefas, pois seguem o 

critério da otimização da operação das áreas funcionais, o que conduz à hiperespecialização. 

Diante dos acontecimentos, as organizações têm estruturas rígidas e pesadas, cheia de 

“caixinhas” que colocam em prática partes fracionadas de processos de trabalho. Em cada 

“caixinha”, prevalecem atividades padronizadas, controlada por diversos níveis de chefia da 

qual a função importante é assegurar a execução das normas. Afora isso, essas organizações 

possui grande quantidade de níveis hierárquicos, o que se admite impedimentos e prejuízos de 

responsabilidade e utilizam mais recursos que o habitual (GONÇALVES, 2000). 
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Diante da percepção de gestão de processos há um entendimento que ela, pode ser 

dividida em dois grandes grupos de atividades – gestão da rotina dos processos e melhoria dos 

processos (MINAS GERAIS, 2012). 

No setor público, o uso de metodologias gerenciais, por exemplo, a gestão e melhoria 

de processos estão relacionadas à procura de maior governabilidade e orientação ao cidadão, 

visando reduzir a despesa governamental e demasiado controle dos procedimentos, buscando 

a descomplicação dos processos, diminuição de desperdícios e maior agregação de valor 

(MORAIS et al., 2010). 

Embora que não tenham como objetivo a obtenção do lucro ao cumprirem seus 

processos para satisfazer aos cidadãos, algumas vezes os órgãos e entidades da administração 

pública são surpreendidos com situações em que a divisão funcional de atividades referidas a 

um mesmo processo de geração de valor vai de encontro a ausência ou a fragilidade de 

comunicação, implicando em danos e prejuízos (de recursos humanos e financeiros), bem 

como na perda de foco no objetivo global. Assim, a evidência da conduta de cada unidade 

funcional passa a ser objetivos internos à mesma, as quais nem sempre colaboram para a 

efetiva obtenção da estratégia e metas da instituição como um todo (MINAS GERAIS, 2012). 

As empresas modernas precisam constantemente buscar vantagens competitivas e se 

apoiar às inovações para continuarem existindo e prosperarem em um mercado cada vez mais 

competitivo e exigente. E também para as instituições públicas, são cada vez maiores as 

reivindicações da sociedade por produtos e serviços de qualidade, assim como há, também, a 

obrigação contínua em reduzir os custos, diante das limitações orçamentárias e as múltiplas 

áreas de atuação e demandas reservadas ao setor público (MINAS GERAIS, 2012). 

O conceito de hierarquia é indispensável para a indicação dos processos essenciais e 

para a análise sistêmica das organizações. Em conformidade com esse pensamento os 

processos podem ser compostos em macroprocessos e divididos em subprocessos ou grupos 

de atividades, e o nível de incorporação mais acertado está sujeito ao tipo de análise que se 

pretende realizar (GONÇALVES, 2000). 
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Figura 2.4 – Arquitetura de Processos 
 

 
 
Fonte: Minas Gerais (2012, p. 22). 

 
 

A Figura 2.4 aponta que ao formar a Cadeia de Valor encontram-se os 

Macroprocessos, divididos em processos, subprocessos e atividades, com os conceitos 

dispostos a seguir: 

� MACROPROCESSOS: Grandes conjuntos de atividades onde a empresa desempenha 

a sua missão, criando valor. Possui correlação com as funções da instituição que 

precisam estar alinhadas aos objetivos das suas unidades organizacionais. 

� PROCESSOS: Cada macroprocesso abrange diversos processos, onde são viabilizados 

os resultados desejados pela empresa. Tais processos têm início e fim bem definidos, 

em uma sequência clara e lógica das ações interdependentes que produzem resultados. 

� SUBPROCESSOS: Compõem-se em uma posição maior de detalhamento dos 

processos, que revela os fluxos de trabalho e atividades em série e interdependentes, 

indispensáveis e suficientes para a realização de cada processo da instituição. 

� ATIVIDADES:  Uma atividade inclui a reunião de uma sequência de tarefas, similares 

e/ou complementares, equivalente, a uma série de tarefas/ações, caracterizada pelo 

consumo de recursos e dirigida a um objetivo definido. As Atividades correspondem a 
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“o quê” é produzido e “como” é produzido no decorrer do processo (MINAS 

GERAIS, 2012). 

A modelagem organizacional, elaborada a partir da observação e estudo do mundo 

real, simboliza a identificação dos componentes de um negócio, dispostos consoante os 

relacionamentos entre seus processos, subprocessos, atividades e tarefas (OLIVEIRA et al., 

2012). 

A primeira etapa da metodologia diz respeito ao planejamento do processo 

examinando as diretrizes de governo e as necessidades de cada unidade organizacional. A 

segunda etapa de mapeamento se resume em apreciar, perceber e documentar as situações 

reais em que o processo priorizado é executado. A terceira etapa, redesenho, fomenta a 

otimização do processo por meio da pragmatização das ações, eliminação de inconsistências e 

perdas, e ampliação da qualidade e da produtividade. É a possibilidade de reconsiderar o 

processo, procurando agregar valor em todas as suas etapas, alinhando-o às estratégias da 

organização e às expectativas do se público alvo. A quarta etapa do método é a padronização 

e a definição de indicadores, onde são concebidos os novos padrões da qualidade; os 

resultados obtidos são acompanhados e apreciados ao longo da metodologia apropriada de 

indicadores e metas. A fase de implantação, quinta etapa do modelo, tem em vista garantir o 

plano de ação de implantação seja apropriadamente realizado, procurando conquistar o 

resultado aspirado. A última etapa do modelo refere-se a consentir e garantir o 

acompanhamento do que foi planejado, a execução do que foi implantado, a identificação dos 

possíveis desvios e adoção das medidas de correção (FERREIRA et al., 2014). 
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Figura 2.5 – Etapas da Metodologia 
 

 
Fonte: Minas Gerais (2012, p. 30). 

 

Destaca-se, ainda, que o acompanhamento e a responsabilidade na execução são 

necessários à vista a partir da fase de planejamento, dando impulso à realização eficaz do 

processo, garantindo seu absoluto estabelecimento e beneficiamento à obtenção dos 

resultados, conforme foi observado na Figura 2.5 (FERREIRA et al., 2014). 

O mapeamento dos processos não é posto em prática com o objetivo exclusivo de 

buscar a eficiência ou a padronização. O foco do mapeamento serve de meios analíticos para 

sucessivamente buscar métodos de melhorar o desempenho de uma determinada unidade 

organizacional, de maneira global e sistêmica, na visão de seus gestores. Assim, após a 

elaboração dos objetivos e indicadores de desempenho que serão referência para as melhorias 

de processos, a função do mapeamento é identificar quais atividades estão restringindo os 

resultados desejados, para identificar novas maneiras de utilizar os recursos disponíveis para 

melhor ganho global da empresa, na ótica dos seus gestores (LACERDA et al., 2012). 

A modelagem de processos é bem sucedida pela sua função em registrar, padronizar e 

documentação histórica da empresa em razão do aprendizado ser estabelecido com apoio em 

conhecimentos e experiências passados (PRADELLA, 2013). 

A percepção da organização efetivada como um conjunto de processos simplificaria a 

identificação dos processos que a constituem tornando evidentes os conjuntos de atividades e 

rotinas efetuadas. Diante dessa manifestação clara, a priorização dos processos críticos ao 
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longo dos critérios fixados é beneficiada, uma vez que os gestores compreendem com maior 

rapidez os pontos mais dignos de atenção (MINAS GERAIS, 2012). 

O método em análise leva em consideração que os processos que fazem parte da 

cadeia de valor da empresa já foram reconhecidos, classificados e priorizados a partir do 

exame de critérios técnicos, como performance, relevância do processo, e resultados da 

organização de maneira abrangente (FERREIRA et al., 2014). 

Visto que as oportunidades de decisão já foram conhecidas e priorizadas, segundo sua 

contribuição para o desempenho global de uma empresa, o que foi revelada qual atividade 

limita o desempenho global, torna-se importante mostrar e avaliar os recursos disponíveis que 

possam melhorar as atividades que reduzem o desempenho da empresa (LACERDA et al., 

2012). 

A escolha dos itens a serem gradualmente modelados é determinante no 

fortalecimento da cultura de gestão de processos da organização; ela impede o trabalho 

permanente da modelagem sem foco e economiza tempo e recursos, reduzindo os riscos de 

fracassos e frustrações. A primeira etapa é reconhecer quais processos agregam valor aos 

clientes, ou quais impactam claramente sobre eles, ou ainda, em quais demandas estão as 

melhores oportunidades de rápidas melhorias, são os processos primários de negócio 

(PRADELLA, 2013). 

O melhor é que sejam fixados alguns indicadores do processo que cheguem a atrair e 

mensurar as consequências das transformações incluídas no processo. Sendo assim, que esses 

indicadores calculem se os resultados instituídos na fase de planejamento do projeto estão 

sendo atingidos ou não. É essencial que os indicadores sejam legitimados com os 

demandantes do projeto de melhoria do processo. É necessário que os indicadores sejam 

orientados para servir de base à tomada de decisões gerenciais dirigidas para a solução dos 

problemas indicados, servindo de fundamento para a revisão de metas já determinadas 

(MINAS GERAIS, 2012). 

O indicador de desempenho tem a atribuição de conduzir o analista na visualização do 

fluxo de valor da organização e se uma determinada atividade será melhorada (LACERDA et 

al., 2012). 

Para estabelecer as oportunidades de melhoria, o Analista de Processo poderá 

empregar as orientações proposta por Minas Gerais (2012, p. 66): 
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� “Em relação às rotinas e fluxo de trabalho, a atividade existente: 

• Está agregando valor? 

• Pode ser realizada em paralelo ou re-sequenciada? 

• Está criando gargalo ou não está sendo executada com a eficiência desejada? 

• Há etapas redundantes? 

• Quais atividades poderiam ser simplificadas? 

� Quanto às responsabilidades dos atores envolvidos: 

• As atribuições e responsabilidades são claras para todos? 

• É necessário definir/redefinir papéis? 

• Existem atividades sem responsável claramente definido? 

• Existem áreas distintas realizando atividades semelhantes e duplicando 

esforços? 

� Quanto às entregas: 

• Está produzindo alguma saída desnecessária? 

• Está deixando de produzir saídas para os destinatários finais? 

• Está deixando de atender expectativas de qualidade dos destinatários finais? 

• Está deixando de atender expectativas de prazo dos destinatários finais? 

• Está deixando de atender expectativas internas de custo e de produtividade? 

� Quanto à infraestrutura: 

• Os computadores e equipamentos utilizados estão adequados? 

• As pessoas que executam as atividades precisam trabalhar mais próximas? 

• A disposição do layout está adequada? 

• Que outros equipamentos seriam necessários? 

� Quanto aos sistemas: 

• Existem controles/ferramentas paralelos aos sistemas corporativos? Esses são 

necessários? 

• Alguma atividade pode ser automatizada? 

• Existem relatórios gerenciais que poderiam ser extraídos dos sistemas 

corporativos ou de armazém de dados? 

• O nível de acesso aos sistemas está adequado às necessidades? 

� Quanto à regulação (normatização): 

• O processo está devidamente regulamentado? 

• Os procedimentos das atividades críticas estão descritos/documentados? 
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• Os padrões existentes precisam ser revisados para atender a legislação vigente? 

• Os padrões definidos são de conhecimento dos envolvidos? 

• Existe histórico de “não conformidades” apontadas em auditorias 

internas/externas?” 

 

Figura 2.6 – Metodologia de Gestão de Processos 

 
Fonte: Minas Gerais (2012, p. 26). 

 
 

O processo de recebimento de arquivos deve, por exemplo, adquirir e examinar o 

documento recebido com velocidade, senão formará um aglomerado de documentos. Um 

sistema de tramitação digital pode ser eficaz nesse caso, uma vez que o tornaria mais rápido e 

submeteria maior controle à tramitação do documento. No processo de análise, a velocidade é 

pertinente, mas não necessário, sendo, mais importante tornar evidente o número de erros e a 

qualidade da análise executada, conforme exposto na Figura 2.6 (MINAS GERAIS, 2012). 



Revisão Bibliográfica                                                                                                                                            56 

 

 

Assim, a gestão dos processos concede à empresa maior capacidade de gestão, visto 

que essa passa a contar com indicadores de desempenho, explicação nítida de competências e 

obrigações, uniformização do conhecimento e métodos de trabalho, bem como intensifica a 

gestão do conhecimento e aperfeiçoa o fluxo de informações. Todos esses aspectos concedem 

à atuação da empresa um aprimoramento da sua maneira de trabalhar, por conseguinte, resulta 

na disponibilização de produtos de maior qualidade aos seus clientes (MINAS GERAIS, 

2012). 

Nesse contexto, o método de análise da Cadeia de Valor é a divisão das atividades 

estrategicamente importantes da empresa a fim de compreender o seu impacto no custo e 

valor, além de definir quais as atividades são vitais para o alcance da vantagem competitiva 

(STABELL & FJESTAD, 1998). 

2. 7 CADEIA DE VALOR 

No ambiente de negócios global de hoje, as organizações encaram uma concorrência 

significativa e estão sob excessiva pressão a fim de melhorar a sua produtividade. Para 

enfrentar esses desafios, gestores das organizações mudaram progressivamente sua orientação 

para o cliente têm se firmado na entrega de produtos de qualidade a preços competitivos. Na 

última década, muitos instrumentos de gerenciamento têm sido inseridos e executados a fim 

de melhorar a eficiência operacional e melhorar a competitividade corporativa (CHANG E 

HWANG, 2002). 

Satisfazer aos clientes, suas necessidades e anseios, tornou-se uma exigência do 

mercado globalizado, impondo contínuo melhoramento nos sistemas organizacionais o que 

exige maior flexibilidade e dinamismo. Gerenciar a cadeia produtiva corretamente acarreta 

capacitar as organizações para obter os objetivos do negócio, aliando-se a seus clientes, 

fornecedores e parceiros (GRUNOW et al., 2009). 

A natureza do ambiente de negócios em que a organização age afeta como ela pode 

competir (CHANG E HWANG, 2002). Agir de modo competitivo compete em procurar 

melhorias contínuas ao lado dos demais integrantes da cadeia de forma a reduzir custos e 

desenvolver parcerias chaves (GRUNOW et al., 2009). As organizações que não atualizam 

suas capacidades de maneira eficiente, ou seja, não transformam os recursos em bens e 

serviços, não estão aptas a sobreviver a longo prazo (RICH et al., 2011). 
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Além disso, a competição global, os avanços da tecnologia, a desregulamentação da 

indústria e as crescentes expectativas dos clientes são somente algumas circunstâncias que 

estão dispondo, sem precedentes, as demandas de empresas de negócios (PAPAZOGLOU et 

al., 2000). 

Na realidade do setor público, percebe-se que as atividades são concretizadas como 

apoio para o alcance dos objetivos estratégicos, pois traduzem como a organização pública 

opera e administra seus recursos para proporcionar serviços públicos de qualidade aos 

cidadãos (TORRES et al, 2013). 

O ambiente competitivo proveniente das constantes transformações nos hábitos, 

valores e elementos de gestão das empresas vêm estimulando demandas de estratégias que 

gerem competitividade (VESCO et al., 2014). 

Cada estratégia genérica envolve aptidões e imposições distintas para o sucesso, que 

usualmente se manifestam em diferenças na cultura e na estrutura organizacionais (PORTER, 

1989). 

No decurso das últimas duas décadas, as organizações tiveram que ajustar e mudar 

suas instituições. Sendo assim, muitas estratégias de mudança comprometidas projetaram 

várias iniciativas de mudança dentro da empresa (PAPAZOGLOU et al., 2000). 

A ideia que justifica o conceito de estratégias genéricas é que a vantagem competitiva 

está no cerne de qualquer estratégia, e para alcançá-la é necessário que uma organização faça 

uma escolha – se uma organização pretende conquistar uma vantagem competitiva, ela deverá 

selecionar o tipo de vantagem competitiva que procura conseguir e sobre o propósito que irá 

atingi-la (PORTER, 1989). 

Logo, a estratégia de uma unidade organizacional é o rumo para a vantagem 

competitiva que fixará o seu desempenho (PORTER, 1989). 

Gibbon (2002) afirma que no âmbito da cadeia de valor são condições de suma 

importância para o sucesso da estratégia empresarial: uma estrutura organizacional planejada 

e coordenada, inter-relações entre atividades equivalentes, fluxo de informações, 

relacionamentos com fornecedores e com canais de distribuição, sendo capaz de romper com 

o limite interno da organização e que propague a incorporação de seus elos verticais. 



Revisão Bibliográfica                                                                                                                                            58 

 

 

A estratégia da organização, no que tange, aos padrões a serem apreciados pelas 

empresas e que influenciam diretamente o comportamento e a adaptação delas no mercado, 

deve ser apresentada e empregada analisando-se o ambiente externo, o ambiente interno, as 

atividades operacionais e o desempenho, uma vez que, o objetivo cobiçado é a obtenção de 

resultados superiores aos da concorrência (SILVA E BALBINO, 2013). 

Já Dalla et al. (2009) assinalam que os elementos do processo de formulação da 

estratégia são constituídos pela análise do macroambiente e microambiente com o escopo de 

identificar sua vantagem competitiva e julgar o setor e seus concorrentes. 

A procura pela vantagem competitiva é o que compõe o princípio fundamental da 

estratégia (PORTER, 1989). 

Papazoglou et al. (2000) apontam que o mercado impõe as organizações a submeter 

seus produtos e serviços a níveis de custos altamente competitivos. 

Além disso, elas devem ser capazes de representar seus processos de negócio chave 

bem como a alteração das condições em que o mercado impor. As organizações devem 

responder às novas exigências com celeridade, sem cessar o rumo do negócio. Essas 

transformações devem ser mapeadas para o nível do objeto e relacionadas ao já existente 

modelos organizacionais (PAPAZOGLOU et al., 2000). 

O oposto do que pode aparentar senso comum, é possível adquirir vantagem 

competitiva e ainda criar valor para os acionistas, clientes e fornecedores. Uma das 

alternativas é proporcionar aos clientes produtos com menor custo ou com maior utilidade em 

relação aos concorrentes, tendo como consequência o aumento da receita, do lucro e da 

produtividade. Desse nodo, a produtividade pode ser o elo entre vantagem competitiva e 

criação de valor (ROCHA E BORINELLI, 2007). 

A expressão vantagem competitiva foi desenvolvida por Michael E. Porter , e 

revelando como a estratégia selecionada e acompanhada pela empresa pode fixar e manter o 

seu sucesso competitivo (TORRES et al, 2013). O alcance e a manutenção de uma vantagem 

competitiva resultam da percepção não só da cadeia de valores de uma organização, mas 

também, da circunstância de como a organização se integra no sistema de valores geral 

(PORTER, 1989). 
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O alcance de uma posição de vantagem competitiva é fundamental para as 

organizações no objetivo da estratégia competitiva. E é suscetível em um contexto 

competitivo. Ela é resultado de uma vantagem de recursos e causa de desempenho financeiro 

superior (VESCO et al., 2014). 

A ferramenta essencial para diagnosticar a vantagem competitiva e descobrir atitudes 

para intensificá-la é a cadeia de valores, que separa uma organização nas atividades diferentes 

que ela realiza no projeto, produção, marketing e distribuição de seu produto (PORTER, 

1989). 

A cultura pode intensificar vigorosamente a vantagem competitiva que uma estratégia 

genérica pretende atingir, caso ela seja oportuna. Não há uma cultura boa ou ruim. A cultura é 

um recurso para conquistar uma vantagem competitiva, e não um fim em si mesmo 

(PORTER, 1989). 

Para continuarem competitivas, as empresas devem ter competência em movimentar-

se com agilidade e velozmente adaptar-se às transformações (PAPAZOGLOU et al., 2000). 

A seleção do ambiente competitivo, ou a diversidade de atividades de uma 

organização, pode representar uma função de grande influência na fixação da vantagem 

competitiva (PORTER, 1989). Muitas organizações estão admitindo um modelo de negócios 

centrado no cliente, tornando-se mais sensível e desenvolvendo relacionamentos mais 

profundos (PAPAZOGLOU et al., 2000). 

A vantagem competitiva desponta principalmente do valor que uma organização 

consegue criar para seus clientes e que supera o custo de produção pela organização. O valor é 

aquilo que os clientes estão propensos a pagar, e o valor superior resulta da oferta de preços 

mais baixos do que os da concorrência por benefícios equivalentes ou do fornecimento de 

benefícios singulares que mais do que vale a pena um preço mais alto. Há dois tipos básicos 

de vantagem competitiva: liderança de custo e diferenciação (PORTER, 1989). 

Os dois tipos fundamentais de vantagem competitiva que em conjunto com o objetivo 

das atividades para quais uma organização pretendem alcançar conduzem a três estratégias 

genéricas a fim de atingir o desempenho acima da média em uma indústria: liderança de 

custo, diferenciação e enfoque. A estratégia do enfoque possui duas variáveis: enfoque no 

custo e enfoque na diferenciação apresentada na Figura 2.7 a seguir. 
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A posição do retorno não será atingida se as organizações experimentem gerenciar 

somente seus próprios custos sem levar em consideração os outros participantes da cadeia. A 

permuta de informações entre as organizações facilita uma melhor identificação de seus 

pontos fortes e fracos e igualmente dos seus fornecedores e clientes. Dessa maneira, podem 

revelar fontes de diferenciação e pontos de melhoria na produtividade na cadeia de valor 

examinada (NISIYAMA E OYADOMARI, 2012). 

Uma organização precisa constantemente procurar todas as oportunidades de 

diminuição de custo que não prejudiquem a diferenciação. Uma organização precisa 

continuamente recorrer a todas as oportunidades de diferenciação que não exigem grandes 

despesas. Além disso, uma organização precisa estar habilitada para selecionar qual será sua 

vantagem competitiva final e resolver em conformidade com os trade-offs. (PORTER, 1989). 

Figura 2.7 – Três estratégias genéricas 
 

 
Fonte: Porter (1989, p. 10). 

 

O início da diferenciação de uma organização está na maneira como sua cadeia de 

valores se relaciona com a de seu comprador (VESCO et al., 2014). A diferenciação escolhe 

um ou mais atributos, que muitos clientes numa indústria julgam importantes situando-se 

individualmente para realizar estas necessidades. Ela é premiada pela sua particularidade com 

um preço-prêmio (PORTER, 1989). 

A empresa que utiliza a estratégia de enfoque escolhe um segmento ou um conjunto de 

segmentos na indústria e adéqua sua estratégia para satisfazê-los, excetuando outros. 

Otimizando sua estratégia para os segmentos alvo, ela busca conquistar uma vantagem 
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competitiva em seus segmentos alvo, ainda que não desfrute de uma vantagem competitiva 

abrangente (PORTER, 1989). 

Se uma organização pode obter e prolongar a liderança no custo total, então ela será 

um rival acima da média em sua indústria, desde que possa dominar os preços na média da 

indústria ou perto dela. Com preços semelhantes ou mais baixos do que seus antagonistas, a 

posição de baixo custo de um líder no custo de manifesta em retornos mais elevados 

(PORTER, 1989). 

É interessante que os gestores das organizações empreguem em sua totalidade a 

análise da cadeia de valor para auxiliar suas organizações na diferenciação dos seus produtos 

e em alcançar um elevado nível de satisfação do cliente (CHANG E HWANG, 2002). 

Um líder deve igualar-se continuamente sua própria posição competitiva à boa 

situação da indústria como um todo. Habitualmente, é melhor os líderes aplicarem ações para 

aperfeiçoarem ou preservarem a estrutura industrial do que procurarem maior vantagem 

competitiva para si mesmos (PORTER, 1989). 

A começar da obrigação dos gestores corporativos em disponibilizar produtos e 

serviços que atendam as expectativas dos clientes, uma percepção e execução  de análise da 

cadeia de valor seria auxiliar a administração na efetiva decisão em escolher produtos e 

alternativas de produção, determinar preços, selecionar canais de distribuição e prestação de 

serviços a fim de melhorar a satisfação do cliente (CHANG E HWANG, 2002). 

Nesse sentido, a literatura indica às organizações estimular seus funcionários a 

desempenhar atividades estratégias criadoras de valores e diferenciais competitivos 

concorrendo para a posição dos custos e formando um alicerce para a diferenciação de 

estratégias. Cada empresa dispõe de uma cadeia de valores particular, ou seja, uma série de 

atividades geradora de bens ou serviços peculiares (VESCO et al., 2014). 

A organização interage continuamente com o ambiente, por meio dos seus 

fornecedores, clientes e stakeholders. Consequentemente a organização deve encaminhar-se 

para a busca do intercâmbio com o meio que a cerca, com o intento de agregar valor em toda 

a sua cadeia produtiva (GRUNOW et al., 2009). 
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É necessário, na atualidade, que as circunstâncias de uma cadeia produtiva possam 

agregar valor em sua totalidade com o objetivo de oferecer o máximo de satisfação ao cliente 

final (GIBBON, 2002). 

O objetivo é estabelecer as áreas de ineficiência e ineficácia por meio de uma 

distribuição ordenada de atividades e seus custos associados, a fim de considerar onde o valor 

pode ser aumentado através da melhoria dos processos dentro da cadeia ou tornar mais forte 

as ligações entre as atividades organizacionais (RIEPLE E SINGH, 2010). 

Grande parte das organizações se mantém prisioneiras em uma “responsabilidade 

social” onde as questões sociais estão na periferia e não no núcleo. A solução encontra-se no 

princípio de valor compartilhado que implica a criação de valor econômico da maneira que 

também cria valor para a sociedade, abordando suas necessidades e desafios. As organizações 

devem relacionar o seu sucesso com o progresso social. O valor compartilhado não é 

responsabilidade social, filantropia ou sustentabilidade, mas, uma nova forma de atingir o 

sucesso econômico (PORTER, 2011). 

O valor compartilhado é definido como as políticas e práticas operacionais que 

aumentam a competitividade de uma organização ao passo que avança ao mesmo tempo em 

que as condições econômicas e sociais nas comunidades em que atua. A criação de valor 

compartilhado converge na identificação e ampliação das conexões entre o progresso social e 

econômico (PORTER, 2011). 

Confere-se que o poder transformador do valor compartilhado até então está em sua 

origem. Dessa forma, será necessário líderes e gestores para desenvolver novas aptidões e 

conhecimento, entre elas um julgamento muito mais completo das necessidades da sociedade, 

uma maior percepção dos verdadeiros fundamentos de produtividade da organização, e a 

capacidade de colaboração por meio de lucro, fronteiras sem fins lucrativos. E o governo 

deverá regulamentar maneiras que permitam alcançar o valor, em vez de trabalhos 

compartilhados contra ela (PORTER, 2011). 

Nem todos os problemas sociais são capazes de serem resolvidos ao longo de soluções 

de valor compartilhado. Contudo, o valor compartilhado proporciona às empresas a 

oportunidade em empregar suas habilidades, recursos e capacidade de gestão para guiar o 

progresso social de maneira que as instituições do setor governamental e social mais bem 
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intencionadas poucas vezes não correspondem. Diante desse processo, é possível que as 

organizações recuperem o respeito da sociedade (PORTER, 2011). 

Toledo e Bandeira-de-Mello (2013) afirmam que a análise da criação de valor fica 

míope quando se emprega somente a face da economia industrial ou dos custos de transação. 

Essa insuficiência propicia deformações na análise do processo, especialmente, no que tange à 

estrutura de custos da empresa. Se um dos objetivos é utilizar de instrumentos a fim de 

aumentar o desempenho, esses elementos deverão se mostrar da maneira mais ampla possível, 

estimando que outras dimensões também possam formar o framework analítico. 

As regras da concorrência estão reunidas em cinco forças competitivas: a entrada de 

novos concorrentes, a ameaça de substitutos, o poder de negociação dos fornecedores e a 

rivalidade entre os concorrentes existente, consoante Figura 2.8 a seguir. 

Figura 2.8 – As cinco forças competitivas que determinam a rentabilidade da indústria 

 
 
Fonte: Porter (1989, p. 04). 

 
 

As organizações, por meio de suas estratégias, podem inspirar as cinco forças. Se uma 

organização pode delinear a estrutura, ela pode alterar basicamente a atratividade de uma 

indústria para melhor ou para pior. Muitas estratégias de sucesso transformaram as normas da 

concorrência desta maneira (PORTER, 1989). 



Revisão Bibliográfica                                                                                                                                            64 

 

 

As cinco forças indicam a rentabilidade da indústria já que afetam os preços, os custos 

e o investimento necessário das organizações em uma indústria – os componentes do retorno 

sobre o investimento (PORTER, 1989). 

O princípio das cinco forças admite que uma organização compreenda a complexidade 

indique os fatores críticos para a concorrência em sua indústria, assim como possibilita 

reconhecer as inovações estratégicas que incrementaram a rentabilidade da indústria – e a sua 

própria (PORTER, 1989). 

A energia destas cinco forças competitivas delimita a capacidade de organizações em 

uma indústria para conquistar, taxas de retorno sobre investimento acima do custo de capital. 

A vitalidade das cinco forças torna-se diferente de indústria para indústria, podendo 

transformar-se na proporção em que uma indústria evolui. A consequência é que todas as 

indústrias não são idênticas no julgamento da sua rentabilidade (PORTER, 1989). 

Nessa mesma linha de pensamento, em um ambiente competitivo, não é suficiente 

apenas coordenar e promover a eficiência das atividades internas das organizações. É 

importante que as atividades das instituições que constituem a cadeia de valor sejam 

identicamente organizadas de maneira competitiva (GRUNOW et al., 2009). 

 Toda instituição é uma junção de atividades que são realizadas para projetar, gerar, 

vender, entregar e manter seu produto. Todas essas atividades podem ser expostas, por meio 

de uma cadeia de valores, exibida na Figura 2.9. A cadeia de valores de uma organização e a 

condição de como ela realiza suas atividades individuais é consequência de sua história, de 

sua estratégia, de sua atuação na execução de sua estratégia, e da economia básica das 

próprias atividades (PORTER, 1989). 
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Figura 2.9 – A cadeia de valores genérica 
 

 
Fonte: Porter (1989, p. 35). 

 
A teoria da estratégia assegura que para ser bem sucedida, a organização deve criar um 

projeto de valor diferenciado que satisfaça às necessidades de um grupo de clientes 

selecionados. Durante décadas, os empresários têm analisado o posicionamento e as melhores 

maneiras de projetar atividades e integrá-las. Apesar disso, as organizações não têm dado 

atenção às oportunidades para satisfazer as necessidades sociais fundamentais e despercebido 

como os danos e as fraquezas sociais atingem as cadeias de valor. O campo de visão tem sido 

excessivamente estreito (PORTER, 2011). 

Portanto, a cadeia de valores é a ferramenta essencial para diagnosticar a vantagem 

competitiva e localizar maneiras de sustentá-la e identificá-la (NISIYAMA E OYADOMARI, 

2012). Para Rocha e Borinelli (2007), na atualidade a gestão da cadeia de valor é uma 

temática frequente. 

Reputa-se a cadeia de valor como um processo logístico que coordena as atividades 

em grau detalhado e operacional por meio de fluxos de valor e informações que passam entre 

fornecedores e clientes, intercedidos por processos internos e externos, ultrapassando o nível 

da empresa e agregando outros participantes da indústria (TOLEDO E BANDEIRA-DE-

MELO, 2013).  

Nisiyama e Oyadomari (2012) consideram que a cadeia de valor de qualquer 

organização em qualquer setor é o conjunto de atividades criadoras de valor a partir das fontes 

de matérias-primas básicas, em seguida por fornecedores de componentes e até o produto 

final entregue aos consumidores. 
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Baseando-se no propósito de que as atividades devem ser o alvo da gestão para 

alcançar e preservar vantagens competitivas, considerando que elas são realizadas em uma 

sequência lógica, criando uma cadeia, atribui-se a ideia de cadeia de valor (ROCHA E 

BORINELLI, 2007). 

Para Chang e Hwang (2002) a cadeia de valor é uma sucessão de atividades que 

agregam valor aos produtos ou serviços produzidos por uma empresa aos seus clientes. Para 

Rocha e Borinelli (2007), a cadeia de valor é uma sucessão de atividades que começa com a 

procedência dos recursos e vai até a rejeição do produto pelo último cliente. 

Vargas et al. (2013) conceituam a cadeia de valor como um modelo de fluxograma 

característico de cada instituição e consoante a sua especificidade de negócio e atividades 

executadas, possui subdivisões interligadas, descrevendo o fluxo dos processos e 

simbolizando um sistema de valores e informações organizacionais. 

Transformar uma empresa em competitiva somente é possível quando há melhor 

capacidade de utilização de seus recursos e difundir o equilíbrio entre as variáveis (capital 

humano, conhecimento gerado, tecnologia utilizada, etc.) essenciais para atingir os resultados 

aspirados. Diante disso, a cadeia de valor é uma ferramenta oportuna para a orientação dos 

esforços necessários para o despontar das vantagens competitivas desejadas (TORRES et al, 

2013). 

Pode-se melhorar a competitividade, não só por meio da compreensão da sua própria 

cadeia de valor, mas ainda interpretando como as atividades de valor da organização intervêm 

nas cadeias de valor dos fornecedores e clientes (NISIYAMA E OYADOMARI, 2012). 

Assim, salienta-se a importância de gerenciar a cadeia de valor com visão holística e 

não somente dentro das fronteiras de cada organização. Ao longo da cadeia de valor, é 

necessário gerenciar acertadamente os processos dos negócios-chaves que acontecem entre as 

organizações integrantes da cadeia (GRUNOW et al., 2009). 

A perspectiva do gerenciamento da cadeia de valor aumenta a visão tradicional de que 

a competitividade pode ser garantida por meio do eficiente gerenciamento das atividades 

internas de uma organização. De acordo com a percepção da cadeia de valor é necessário que 

o gestor de cada instituição veja sua organização como somente um elo  de uma cadeia – a 

cadeia de valor – que agrega o rol de atividades importantes, tendo como alvo produzir e 
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processar insumos utilizados na produção de produtos e serviços ao consumidor final 

(MIRANDA et al., 2001). 

Se uma instituição possui vantagens competitivas deriva de como ela produz receitas e 

controla os custos, intensificando ao mesmo tempo a satisfação dos seus clientes. Ao longo 

das últimas décadas, várias técnicas de gestão de custos foram adotadas pelos gestores das 

instituições nacionais e internacionais. As indústrias estão começando a identificar os 

benefícios da análise de custos da cadeia de valor em intensificar a posição competitiva de 

uma organização. Para gerenciar as atividades da cadeia de valor de maneira eficaz, os 

gestores corporativos devem estar completamente familiarizados com estrutura de custos da 

instituição e além de analisar a relação dos seus custos da cadeia de valor e o grau de rastreio 

dos custos (CHANG E HWANG, 2002). 

No caso das instituições públicas, essa vantagem é alcançada com a satisfação das 

necessidades da sociedade e com a otimização e maximização dos recursos utilizados na 

prestação dos serviços (GRATERON, 1999). 

Ao contrário de alterar o modelo de negócios, as organizações podem descobrir 

oportunidades de inovação na cadeia de valor da qual fazem parte. A análise da cadeia de 

valor revela o fluxo de valor adicionado nos processos de criação de valor, podendo alongar 

tanto no fluxo interno da organização como nos elos externos da cadeia de valor de maneira a 

apreciar as oportunidades estratégicas (NISIYAMA E OYADOMARI, 2012). 

O conhecimento espacial da cadeia de valor é externo à organização, sendo este 

somente uma parte do todo. Os resultados podem ser conquistados ao longo da estreita relação 

entre os componentes da cadeia, com a otimização global dos custos e de desempenho, 

transformando-os em expressivos do que a soma dos possíveis ganhos individuais de cada 

componente, quando atuam à parte (GRUNOW et al., 2009). 

Quanto mais concisa a relação entre os integrantes da cadeia de valor, maiores são as 

oportunidades de que as habilidades de cada integrante sejam empregadas em benefício 

próprio (GIBBON, 2002). 

O necessário é otimizar a eficiência de toda a cadeia, uma vez que, o consumidor final 

apenas é capaz de perceber e avaliar o resultado global dos participantes da cadeia concorrera 

para levar o produto final até ele. A ideia de que cada instituição, à parte, procurando 

otimização de suas atividades, implicaria à otimização do todo está ultrapassada. A literatura 
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acerca das cadeias produtivas está repleta de exemplos que expõe que o importante é otimizar 

o resultado global da cadeia (MIRANDA et al., 2001). 

A representação gráfica da cadeia de valor permite estabelecer os impactos que 

empresas, projetos ou processos desejam conseguir, quais resultados almejam obter, revelar 

quais produtos ou serviços se pretende entregar, e quais são as ações e insumos necessários 

para produzir os produtos ou serviços determinados (TORRES et al, 2013). 

O emprego da definição de gestão de cadeias de produção possui três características 

essenciais: mostrar a origem das vantagens competitivas sustentáveis; ressaltar as relações 

complexas e inter-relacionamentos entre os elos da cadeia, apresentar estratégias genéricas 

(liderança de custo, diferenciação e foco/nicho de mercado) (MIRANDA et al., 2001). 

A cadeia de valores expõe o valor total e é composta pela margem e atividades de 

valor. As atividades de valor são as atividades física e tecnologicamente diversas, ao longo 

das quais uma organização gera um produto valioso para os seus clientes. A margem é a 

subtração entre o valor total e o custo coletivo da realização das atividades de valor, podendo 

ser mensurada de várias maneiras. O alcance e a manutenção de uma vantagem competitiva 

resultam da percepção não só da cadeia de valores de uma organização, mas também, da 

circunstância de como a organização se integra no sistema de valores geral (PORTER, 1989). 

A cadeia de valor exibe o valor total da empresa e é composta por atividades de valor 

e margem. Atividades de valor são atividades físicas e tecnologicamente distintas, ou seja, são 

blocos de construção pelos quais se produz um produto valioso para seus clientes. Margem é a 

diferença entre o valor total e o custo coletivo para por em prática atividades de valor 

(FINNE, 1997). 

É indispensável que as atividades das organizações que constituem a cadeia de valor 

sejam organizadas de maneira eficiente e competitiva, em relação às outras cadeias que 

disputam pelo mesmo consumidor final (MIRANDA et al., 2001). 

Atividades de valor são separadas em: atividades primárias e atividades de apoio. As 

atividades primárias, dizem respeito às atividades comprometidas na produção do produto e 

na sua comercialização e transferência para os clientes, assistência pós-venda. Em qualquer 

organização, as atividades primárias podem ser delimitadas em cinco classes genéricas. As 

atividades de apoio amparam as atividades primárias e a si mesmas, provendo cm insumos 

obtidos, tecnologia, recursos humanos e diversas atividades no contexto da organização. As 
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linhas tracejadas revelam a circunstância em que a gerência de recursos humanos, o 

desenvolvimento de tecnologia e a aquisição são compatíveis com as atividades primárias 

além de auxiliarem a cadeia em sua totalidade. A estrutura interna da organização não está 

compatível a atividades primárias particulares, mas apoia a cadeia integralmente (PORTER, 

1989). 

No uso da cadeia de valores, o delineamento das atividades tem relação imediata com 

a complexidade da atividade e o propósito da análise. Na maioria dos acontecimentos, 

fragmentações sucessivas são úteis para uma melhor compreensão das diferenças necessárias 

para a análise da vantagem competitiva. Em outras circunstâncias, o agrupamento de 

atividades pode ser vantajoso (NISIYAMA E OYADOMARI, 2012). 

Diante das atividades desenvolvidas pelas organizações há atividades que produzem e 

geram valor, adicionam valores e as que não agregam valores. Para a geração de vantagens 

competitivas o ideal seria que as organizações otimizassem  o desenvolvimento das atividades 

que não agregam valor procurando suprimir as perdas (VESCO et al., 2014). 

Kaplan e Norton (1997) afirmam que cada empresa utiliza um conjunto específico de 

processos, com o objetivo de gerar valor para os clientes e produzir resultados financeiros. 

Para Porter (1989), todas as atividades exercidas pela organização podem ser mostradas 

empregando uma cadeia de valores, retratando sua história, suas estratégias, os métodos pelos 

quais as estratégias são executadas e a economia básica das próprias atividades (VARGAS et 

al., 2013). 

Rocha e Borinelli (2006) consideram que as principais atividades de um segmento 

relevante da cadeia são: a missão, características essenciais do modelo de gestão e a posição 

estratégica; a extensão da linha de produtos, as medidas das instalações e a capacidade ociosa; 

a composição dos custos, despesas com pesquisas, programas de qualidade e preservação 

ambiental. 

Posto que as atividades de valor sejam os blocos de construção da vantagem 

competitiva, a cadeia valores não é um conjunto de atividades independentes, e sim um 

sistema de atividades interdependentes. As atividades de valor estão ligadas ao longo de elos 

dentro da cadeia de valores (VESCO et al., 2014). 
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A cadeia de valores apresenta as atividades de valor da organização, sendo que os 

valores revelam o montante que os consumidores se propõem a pagar pelo que a organização 

proporciona (VARGAS et al., 2013). 

As atividades de valor são grupos de construção diferentes da vantagem competitiva. 

A forma como cada atividade é realizada junto a sua economia, indicará se uma organização 

possui custo alto ou baixo em relação à concorrência e delimitará sua colaboração para as 

necessidades dos clientes e para a diferenciação. Um confronto entre cadeias de valores dos 

concorrentes mostram as divergências que indicam a vantagem competitiva (PORTER, 1989). 

As atividades da empresa devem ser reconhecidas, sincronizadas e incorporadas na 

cadeia de valor, pois, podem criar informações de máxima importância para chegar a 

competitividade, a qual está relacionada unicamente da utilização e aplicação oferecidas pelos 

gestores (TORRES et al, 2013). 

Atividades de apoio implicadas na concorrência em qualquer indústria são separadas 

em quatro classes genéricas. A aquisição atribui-se à função de compra de insumos aplicados 

na cadeia de valor da organização, e não aos próprios insumos obtidos. No desenvolvimento 

de tecnologia, cada atividade de valor abrange tecnologia, know-how, procedimentos ou a 

tecnologia implicada no equipamento do processo. A gerência de recursos humanos se baseia 

em atividades de recrutamento, contratação, treinamento, desenvolvimento, auxiliando 

atividades primárias e de apoio e a cadeia de valores por completo. A infraestrutura da 

organização fundamenta-se em uma sequência de atividades, compreendendo gerência geral, 

planejamento, finanças, contabilidade, problemas jurídicos, questões governamentais e 

gerência de qualidade. Opostamente as outras atividades de apoio, a infraestrutura comumente 

auxilia a cadeia integralmente e não a atividades individuais (PORTER, 1989). 

As atividades de apoio são exemplificadas como de infraestrutura da instituição, 

gestão de recursos, desenvolvimento de tecnologia. As atividades primárias comprometidas 

aos produtos ou serviços oferecidos pelas organizações, tais como, logística de entrada e 

saída, operações, marketing e vendas, assistência técnica, conforme Figura 2.10 (VESCO et 

al., 2014). 
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Figura 2.10 – Atividades Organizacionais 
 

 
Fonte: Vesco et al. (2014, p. 86). 

 

A exibição das atividades de apoio divididas em linhas tracejadas simboliza que a 

gerência de recursos humanos, o desenvolvimento de tecnologia e a aquisição podem se unir 

as atividades primárias, podendo contribuir para a cadeia como um todo (PORTER, 1989). 

De acordo com Porter (1989, p. 36), há cinco categorias genéricas de atividades 

primárias implicadas na concorrência em qualquer indústria, são elas: 

� “Logística Interna: atividades relacionadas à aquisição, armazenamento e distribuição 

de insumos no produto, como manuseio de material, armazenagem, controle de 

estoque, programação de frotas, veículos e devolução para fornecedores. 

� Operações: atividades associadas à transformação dos insumos no produto final, como 

trabalho com máquinas, embalagens, montagem, manutenção de equipamento, testes, 

impressão e operações de produção. 

� Logística Externa: atividades associadas à coleta, armazenamento e distribuição física 

do produto para compradores, como armazenagem de produtos acabados, manuseio de 

materiais, operação de veículos de entrega, processamento de pedidos e programação. 

� Marketing e Vendas: atividades associadas a oferecer um meio pelo qual compradores 

possam comprar o produto e a induzi-los a fazer isto, como propaganda, promoção, 

força de vendas, cotação, seleção de canal, relação com canais e fixação de preços. 

� Serviço: atividades associadas ao fornecimento do serviço para intensificar ou manter 

o valor do produto, como instalação, conserto, treinamento, fornecimento de peças e 

ajuste do produto.”  

Vesco et al., (2014) defendem que as atividades de apoio e primárias inter-

relacionadas constituem a estratégia da organização. As atividades traduzem a estratégia 

operacional. 
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Observando a realidade dos condutores e da contextualidade, conclui-se que afora as 

atividades, a modelagem de um sistema possui componentes que relacionem  estas atividades, 

dessa maneira,  oferecendo sinergia ao conjunto:  o elo. Faz-se notar que a identificação de 

que as unidades básicas da composição de uma cadeia/sistema são as atividades e os elos, mas 

conserva-se a ideia de que a criação de valor existe nas atividades e no seu desempenho, 

mantendo o elo, um vazio pouco especulado no aparato conceitual de Porter (TOLEDO E 

BANDEIRA-DE-MELO, 2013). 

Os elos entre atividades de valor manifestam-se quando: a mesma função pode ser 

cumprida de maneiras distintas; o custo ou desempenho de atividades diretas é aperfeiçoado 

por meio de esforços intensos em atividades indiretas; atividades realizadas dentro de uma 

organização diminuem a inevitabilidade de descrever, desenvolver ou dispor assistência 

técnica a um produto, funções de garantia da qualidade podem ser exercidas de modo diversos 

(VESCO et al., 2014). 

Todos esses elos da cadeia de valor revelam um sistema de atividades 

interdependentes e referem-se à forma como uma atividade de valor é efetuada e o custo ou o 

desempenho de outras. Esses têm como consequência vantagens competitivas quando houver 

otimização e coordenação e podem auxiliar e ponderar se existir a necessidade de coordenar 

as atividades (VARGAS et al., 2013).  

Na cadeia de valores há elos verticais os quais permanecem não só dentro da cadeia de 

valores de uma organização, mas também entre a cadeia de uma organização e as cadeias de 

valores dos fornecedores e dos canais (VESCO et al., 2014). 

As inter-relações entre os elos torna possível aos setores da empresa, transmitir 

conhecimento e informações de forma constante, o que, no planejamento estratégico, ajuda no 

diagnóstico, na geração, e na manutenção das vantagens competitivas da organização 

(VARGAS et al., 2013).  

Ao longo da junção detalhada das atividades importantes da organização, a análise da 

cadeia de valor proporciona aos gestores informações valiosas sobre as vantagens 

competitivas da instituição e desvantagens, admitindo-lhes desenvolver estratégias a fim de 

incrementar a satisfação dos clientes (CHANG E HWANG, 2002). 

A análise da cadeia de valor é costumeiramente efetivada por meio de uma 

combinação de métodos qualitativos e quantitativos, que caracterizam uma combinação de 
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levantamentos primários, trabalhos de grupo focal, entrevistas semiestruturadas e 

fornecimento de dados secundários. A informação é vantajosa para perceber as ligações e 

estrutura da cadeia de valor é utilizada como fundamento para a identificação de muitas das 

principais divergências e questões políticas que impõem ainda mais atenção (RICH et al., 

2011). 

Bem como, a análise da cadeia de valor pode ser utilizada como um instrumento 

estratégico na gestão de custos, sendo necessário para delimitar se o valor de realização das 

atividades da cadeia aumentariam os lucros das organizações a curto prazo e/ou longo prazo 

(CHANG E HWANG, 2002). 

O valor é criado para cada atividade, incrementando, assim, o valor total do produto 

ou serviço. Outros aspectos chave da análise da cadeia de valor é a avaliação da margem de 

cada atividade ou uma comparação do valor criado versus os custos associados com a criação 

desse valor (SHARMA et al., 2014). 

Uma análise da cadeia de valor desconstrói os estágios de que um produto segue a 

partir do início de sua produção para o seu final, e mesmo além. Certas análises inserem 

fornecedores ou distribuidores dos produtos, principalmente onde há ligações criticamente 

importantes entre as várias organizações da cadeia (RIEPLE E SINGH, 2010). 

Rocha e Borinelli (2006) asseguram que a análise da cadeia de valor auxilia a prover 

recursos para o processo de elaboração de estratégias e tem por escopo: descobrir 

oportunidades e ameaças, identificar pontos fortes e fracos, revelar oportunidades de 

diferenciação, identificar os principais determinantes de custos, determinar oportunidades de 

diminuir os custos, confrontar a cadeia de valor com a dos concorrentes. 

A análise da cadeia de valor admite aos gestores da organização reconhecer onde a 

maior parte do lucro ou valor foi atingido e onde mais poderia ser obtido (RIEPLE E SINGH, 

2010). Enfim, a análise de cadeias de valor presta auxílio ao processo de gestão estratégica, 

permitindo perceber e atuar sobre a estrutura patrimonial, econômica, financeira e operacional 

das suas principais atividades, processos e entidades. O propósito maior é alcançar e manter a 

vantagem competitiva (VESCO et al., 2014). 

Conforme Rocha e Borinelli (2007, p. 154), o método de análise da cadeia de valor 

dispõe das seguintes fases: 
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� Delimitar o segmento relevante objeto da análise e gestão; 

� Identificar as atividades relevantes que integram o segmento escolhido; 

� Identificar as entidades que realizam as atividades relevantes; 

� Identificar as informações necessárias à tomada de decisão; 

� Elaborar relatórios que reportem as conclusões da análise. 

Para o diagnóstico da cadeia de valor é essencial separar suas atividades relevantes, 

em todos os estágios importantes. Apesar da dificuldade necessita-se de uma intensa 

integração entre os agentes da cadeia. Depois de apresentar os estágios, fases e atividades 

relevantes, deve-se indicar e avaliar os ativos a elas relacionados, as receitas e os custos 

equivalentes. Tornando possível a seleção da margem de lucro de cada atividade, estágio ou 

entidade, bem como das suas taxas de retorno sobre o investimento (ROCHA E BORINELLI, 

2007). 

Podem ser identificadas vantagens decorrentes do emprego da cadeia de valor. Uma 

das principais vantagens é indicar de que maneira a empresa pode delimitar uma estratégia de 

custos a fim de se tornar mais competitiva (TORRES et al, 2013). 

Na esfera do setor público, nota-se que a cadeia traz como vantagens uma maior 

aptidão para revelar a existência de ameaças e oportunidades, processos fortes e frágeis, 

encontrar oportunidades de melhoria e aprimoramento. Embora as empresas públicas não 

esmerem pelo alcance de lucros, é essencial que elas atinjam uma situação de equilíbrio fiscal 

e consigam suportar e preservar seu funcionamento de maneira a garantir a prestação de 

serviços públicos de qualidade. Sendo assim, identificar oportunidades de redução de custos e 

melhor aproveitamento dos recursos existentes é absolutamente necessário para a obtenção de 

maior eficiência das instituições públicas (TORRES et al, 2013). 

A cadeia de valor concorre para este propósito uma vez que enumera com clareza, os 

grupos de atividades praticadas para a promoção de valor para os beneficiários, facilitando o 

conhecimento de gargalos e desperdícios, como também, exclusão ou diminuição de 

atividades e processos que não agregam valor (TORRES et al, 2013). 

A definição/ mapeamento da cadeia de valores de uma instituição abrange desde o 

modelo institucional da organização até a distribuição do produto; e também a ligação da 

empresa com fornecedores e clientes, exercendo uma função importante na estrutura 

organizacional no processo de planejar estrategicamente a fim de identificar, examinar e 
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empregar de forma exitosa as forças e possíveis vantagens competitivas da organização diante 

do mercado. Esse comportamento também está submetido à adaptação ao contexto e às 

variáveis tempo-conjunturais da organização, uma vez que os fatores de sucesso ou insucesso 

variam de mercado para mercado (VARGAS et al., 2013). 

A cadeia de valor e a busca por vantagem competitiva é de extrema relevância para a 

definição de estratégias aptas a impulsionar o crescimento e a sustentabilidade das empresas, 

sejam públicas ou privadas (TORRES et al, 2013). 

A par disso, o entendimento da estrutura do setor, das características concorrenciais e 

das possíveis ameaças ambientais é imprescindível para o planejamento estratégico, uma vez 

que, admitem uma análise superior e projeção de ações dentro do plano (VARGAS et al., 

2013). 

Por fim, as orientações nas empresas caminham para a centralização de seus esforços 

naquilo que já fazem de melhor, ou seja, naquelas atividades em que habitam seu diferencial. 

Pelo exposto, possuir uma cadeia de valor definida, assim como preservar a boa gestão desta 

só tem a reforçar o potencial competitivo das instituições (TORRES et al, 2013). 

Visando auxiliar a construção, o diagnóstico da cadeia de valor e o mapeamento dos 

processos da PROGEPE, propôs-se a utilização a utilização do Diagrama da Tartaruga a fim 

de se obter uma melhor visualização dos seus processos, permitindo, assim, a otimização dos 

seus procedimentos e integração das ações com o objetivo institucional. 

2. 8 DIAGRAMA DA TARTARUGA 

O Diagrama da Tartaruga é constituído por quatro perguntas sobre o processo (patas 

da tartaruga) e duas perguntas relacionadas à entrada e saídas (cabeça e cauda), sendo útil na 

implantação e na auditoria (SOUZA et al., 2012).  

Essa ferramenta compreende em um único gráfico todo o funcionamento do processo, 

abrangendo entradas, saídas, recursos, formas de monitoramento e outras informações, 

auxiliando a tomada de decisões diariamente, conforme apresentado na Figura 2.11 abaixo. 

 

 
 
 
 



Revisão Bibliográfica                                                                                                                                            76 

 

 

Figura 2.11 – Diagrama da Tartaruga 
 

 
Fonte: Silva et al. (2013, p. 897). 
 

De acordo com Silva et al. (2013, p. 897) o rol de informações em um processo são as 

entradas, recursos, pessoal, saídas, indicadores, método e o processo em discussão, sendo que: 

1. “Entradas: itens que determinam o que o processo deve produzir; 

2. Recursos: equipamentos, ferramentas e software utilizados, incluindo utilidades, 

equipamento de controle, EPI, EPC, dentre outros; 

3. Pessoal: cargos do pessoal envolvido no processo, os “stakeholders”; 

4. Indicadores: planos de controle, métodos de medição e monitoramento; 

5. Método: procedimentos e instruções de trabalho que estabelecem as rotinas de 

trabalho aplicáveis; 

6. Saídas: resultados finais do processo, tais como: relatórios, registros, produtos, 

dentre outros; 

7. Processo: nome do processo em questão”. 

O diagrama é um método para se registrar um processo de forma compacta, tornando 

possível a sua compreensão, melhoria ou uma nova estrutura voltada para os processos 

(SILVA et al, 2013). 
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2. 9 CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTE CAPÍTULO 

Dispondo-se a se adaptar a nova gestão pública e a crescente demanda da sociedade 

por serviços de qualidade tornou indispensável às empresas públicas essas novas práticas em 

sua gestão. Assim sendo, a utilização da cadeia de valor como instrumento estratégico possui 

uma história de sucesso na administração privada, mas, com pouca aplicação na 

administração pública. 

Diante disso, percebe-se a necessidade em doutrinar a análise organizacional dessas 

empresas, planejando, gerindo os seus processos, o seu desempenho, propondo ações de 

melhoria, permitindo aos gestores analisarem as principais variáveis vinculadas ao alcance 

dos objetivos estratégicos possibilitando uma melhor visualização dos seus processos, 

resultados e impactos nas organizações, ou seja, auxiliando-as operacionalmente e 

estrategicamente. 

Nesse sentido, o presente capítulo foi baseado em uma revisão da literatura com o 

propósito de facilitar uma melhor compreensão acerca do tema do estudo em termos teóricos 

e proporcionar um embasamento para a apresentação e diagnóstico do atual panorama da 

PROGEPE, propondo possíveis melhorias. 

A iniciativa proposta por esta pesquisa contempla o mapeamento dos processos e a 

elaboração da cadeia de valor da PROGEPE, por meio de um plano de ação a fim de apoiar 

essa Pró-Reitoria na identificação dos seus processos críticos que impactam o seu 

desenvolvimento – impulsionando ou restringindo – e assim gerar ganhos de produtividade 

para atingir uma gestão pública eficaz. Ou seja, tarefa fundamental para o ajuste operacional 

na direção da estratégia e no alcance da vantagem competitiva. 

Com a introdução da ferramenta da cadeia de valor, diagrama da tartaruga e o 

gerenciamento de processos na PROGEPE, pretende-se alcançar uma prestação de serviço à 

sociedade com qualidade e a melhoria do desempenho na instituição. 
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3. SITUAÇÃO ATUAL DOS PROCESSOS DA PROGEPE 

Neste capítulo serão abordados um breve histórico sobre a Universidade Federal de 

Pernambuco e a Pró- Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida, o mapeamento dos 

processos a identificação e o diagnóstico da cadeia de valor da PROGEPE. Inicialmente, será 

feita uma apresentação sobre a UFPE e a PROGEPE, em seguida será levantado o 

mapeamento dos processos dessa Pró-Reitoria. Isto servirá para auxiliar a execução de 

práticas inovadoras de gestão visando a melhoria de seus resultados operacionais e de seu 

aprendizado organizacional.  

3. 1 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

A história da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) começa em 11 de agosto 

de 1946, data de origem da Universidade do Recife (UR), criada por meio do Decreto-Lei da 

Presidência da República nº 9.388, de 20 de junho de 1946. A Universidade do Recife 

constituía a Faculdade de Direito do Recife, a Escola de Engenharia de Pernambuco, a 

Faculdade de Medicina do Recife, com as escolas anexas de Odontologia e Farmácia, a 

Escola de Belas Artes de Pernambuco e a Faculdade de Filosofia do Recife. 

Decorridos 19 anos, a Universidade do Recife é integrada ao grupo de instituições 

federais do novo sistema de educação do País, recebendo a designação de Universidade 

Federal de Pernambuco, autarquia vinculada ao Ministério da Educação. 

Em 1948, inicia-se a construção do campus universitário, admitindo como primeiro 

reitor o professor Joaquim Ignácio de Almeida Amazonas, o qual também ocupou o cargo de 

diretor da Faculdade de Direito. Amazonas desempenhou a função de reitor por 12 anos. 

A administração da UFPE é desempenhada pela Reitoria em parceria com o Conselho 

Universitário, o qual é formado pelos conselhos específicos de Administração e o 

Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão. Atrelado a essas duas estruturas está o 

Conselho de Curadores, órgão de fiscalização econômica e financeira da universidade. 

A Reitoria é o órgão que coordena, planeja e supervisiona as atividades da 

universidade. É formada pelo Gabinete do Reitor (formado pela Secretaria de Órgãos 

Deliberativos Superiores, Assessorias do Reitor, Procuradoria Geral e Comissões 

Permanentes Setoriais) e por oito Pró-Reitorias: para Assuntos Acadêmicos (PROACAD), 

para Assuntos de Pesquisa e Pós-graduação (PROPESQ), de Extensão (PROEXT), 

Planejamento, Orçamento e Finanças (PROPLAN), Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida 
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(PROGEPE), Gestão Administrativa (PROGEST), de Assuntos Estudantis (PROAES) e de 

Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação (PROCIT). 

A UFPE possui como objetivo essencial: 

“a) ministrar o ensino em grau superior, realizar pesquisa e estimular atividades criadoras no 

campo das ciências, das letras, ampliando os campos do conhecimento humano; 

b) estender o ensino e a pesquisa à comunidade, mediante cursos ou serviços especiais; 

c) aplicar-se ao estudo da realidade brasileira e colaborar no desenvolvimento do País, e do 

Nordeste em particular, articulando-se com os poderes públicos e as iniciativas privadas; 

d) realizar intercâmbio científico e cultural, bem como participar de programas especiais de 

cooperação nacional e internacional; 

e) complementar a formação cultural, moral e cívica do seu corpo discente e proporcionar-lhe 

educação física e adequada assistência social e material.” (UFPE, 1979, Art. 3º). 

3.1.1 Missão 

    Como instituição pública, promover a formação de pessoas e construção de 

conhecimentos e competências científicas e técnicas de referência mundial, segundo sólidos 

princípios éticos, socioambientais e culturais (UFPE, 2013, p. 25). 

3.1.2 Visão 

Ser uma universidade de classe mundial comprometida com a transformação e 

desenvolvimento da humanidade (UFPE, 2013, p. 25). 

3.1.3 Valores 

A UFPE como instituição de referência baseia-se nos seguintes valores: 

� Cidadania – assegurar a liberdade, os direitos e as responsabilidades 

individuais e comunitárias; 

� Cooperação – interagir para o bem comum: local, regional, nacional e 

internacionalmente; 

� Criatividade – inovar teórica e aplicativamente, na construção interdisciplinar 

de conhecimentos relevantes à transformação socioambiental; 
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� Sustentabilidade - produzir conhecimento eticamente responsável, consciente 

de que desenvolvimento econômico e social é perfeitamente compatível com 

preservação ambiental; 

� Dignidade – tratar e retratar com respeito toda pessoa e comunidade; 

� Diversidade – respeitar as características distintivas de pessoas e comunidades, 

em seus modos de ser e agir; 

� Equidade – promover o justo compartilhar das condições fundamentais ao 

desenvolvimento humano; 

� Ética – avaliar sistematicamente os fins e as consequências sociais e humanas 

do conhecimento produzido, à luz das ideias de universalidade, respeito, 

integridade e dignidade de todos os homens; 

� Integridade – promover a honestidade e a ética, nas relações interpessoais intra 

e extra-campus (UFPE, 2013, p. 25). 

Nesse contexto, a gestão de pessoas passa a assumir um papel de liderança para atingir 

a excelência organizacional necessária a enfrentar os desafios competitivos. Haja vista que 

uma eficiente gestão dos recursos humanos é um dos fatores responsáveis pela obtenção e 

manutenção da vantagem competitiva. Assim sendo, reconhecendo a importância das pessoas 

para uma Administração Pública mais eficiente e efetiva tem-se como objeto de estudo a Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida.   

3. 2 PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA – 

PROGEPE 

É o órgão apto a planejar, executar e avaliar as ações de administração e 

desenvolvimento de recursos humanos. É própria dessa Pró-Reitoria realizar ações e projetos 

orientados à melhoria da qualidade de vida, à saúde e o bem-estar social de todos os 

servidores da UFPE. 

Compreende as atividades referentes à capacitação e qualificação de pessoal; 

promoção da qualidade de vida; coordenação administrativa e financeira; desenvolvimento de 

pessoal e gestão de pessoas. A PROGEPE tem como objetivo determinar políticas de gestão 

de pessoas e qualidade de vida a fim de atender os objetivos institucionais e profissionais. 

Na Figura 3.1 a seguir está representado o organograma proposto neste trabalho para a 

PROGEPE, onde é possível verificar a existência de 2 níveis de linha e 6 unidades de Staff. 
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3.2.1 Organograma 

Figura 3.1 – Organograma da PROGEPE 

 

                 Fonte: Esta pesquisa (2015). 

 



Situação Atual dos Processos da PROGEPE                                                                                                      82 

 

 

3.2.2 Composição dos Setores da PROGEPE 

Os 5 setores da PROGEPE estão compostos da seguinte maneira: 

� COORDENAÇÃO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO - CCQ 

• Coordenadora 

• Assistente de Qualificação 

• Coordenação Científica 

� DIVISÃO DE PAGAMENTO DE PESSOAL – DPP 

• Seção de Cálculo Financeiro – SCF 

• Seção de Digitação Siape – SDS 

• Seção de Análise e Controle de Pagamento – SA  

� DIVISÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO - DAA 

• Serviço de Publicação e Registro – SPR 

• Seção de Função de Confiança – SFC 

• Serviço de Apoio a Progressão Funcional – SAPF 

� DIVISÃO DE CADASTRO E MOVIMENTAÇÃO - DCM 

• Seção de Registros Funcionais – SRF 

• Seção de Serviços Administrativos – SSA 

• Seção de Movimentação de Pessoal – SMP 

• Seção de Informações Funcionais – SIF 

� DIVISÃO DE ANÁLISE DE PROCESSOS - DAP 

• Seção de Recrutamento e Seleção – SRS 

• Seção de Concessão de Aposentadoria – SCA 

• Seção de Concessão de Pensão – SCP 

• Seção de Análise de Processo – SAP 

Isto posto, com o propósito em conhecer melhor os processos realizados e alinhar as 

iniciativas de gestão necessárias para gerir de maneira assertiva e rápida, por meio da 

utilização de modernas técnicas e ferramentas, foi escolhida por esta pesquisa o instrumento 

da Cadeia de Valor. 
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3. 3 IDENTIFICAÇÃO DA CADEIA DE VALOR DA PROGEPE 

A cadeia de valor auxilia a correlação entre a estratégia e os processos, assim como, a 

ligação entre eles a fim de proporcionar produtos ou serviços adequados aos clientes 

(TORRES et al., 2013). Ainda assim, Torres et al. (2013) revelam que a composição da 

cadeia de valor e a identificação nos diversos níveis de processos, consiste na elaboração de 

ferramentas para um melhor dimensionamento da força de trabalho, ponderando os conjuntos 

de atividades a serem cumpridas e a sua complexidade. 

Isto é, a elaboração dessa ferramenta possibilita ao gestor visualizar de forma mais 

sistêmica e integrada o desempenho do rol de processos existentes, a percepção das relações 

de causa e efeito, suas interfaces e transversalidades, colaborando para o reconhecimento do 

valor, benefícios agregados, resultados e impactos gerados nos processos (TORRES et al, 

2013).  

Após a percepção da necessidade da construção da cadeia de valor da PROGEPE, 

prosseguiu-se com as informações levantadas referentes ao macroprocesso, processos, 

subprocessos e atividades, análise documental por meio de estudo dos procedimentos 

utilizados atualmente e observação das atividades desenvolvidas. 

Dada a ação pioneira na PROGEPE e a carência de estudos semelhantes na literatura, 

se estabeleceu uma proposta da cadeia de valor dessa Pró-Reitoria a partir das informações 

disponíveis, observação da rotina e do conhecimento adquirido pela autora desta pesquisa. A 

alta direção da PROGEPE foi consultada em quatro encontros, para fins de avaliação, 

discussão, ajustes e validação. 

Sendo assim, a proposta de elaboração da cadeia de valor foi concebida por esta 

pesquisa e validada pela alta administração da PROGEPE: Pró-reitora de Gestão de Pessoas e 

Qualidade de Vida, Diretor de Gestão de Pessoas, Diretor de Desenvolvimento de Pessoal e 

Diretora de Qualidade de Vida em Fevereiro de 2015. 

Vale ressaltar que a proposta de representação da cadeia de valor da PROGEPE 

considerou a estrutura atual, sem a proposta de inclusão de novas atividades ou processos. 

Diante do exposto, a concepção da cadeia de valor da PROGEPE representada na 

Figura 3.2 a seguir, irá propiciar uma análise e uma conexão dos recursos a fim de reconhecer 

como os seus processos são operacionalizados e quais os resultados no percurso para o 
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alcance dos objetivos estratégicos e para a obtenção da vantagem competitiva. Permitindo, 

assim, a geração de valor aos clientes internos e externos dos serviços entregues por essa Pró-

Reitoria.  

As atividades primárias da PROGEPE são: 

� ANÁLISE DE PROCESSOS, CONCURSOS E CADASTRO E 

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL: O processo seletivo ocorre por meio de 

concurso público. Fazendo parte da gestão estratégica da Universidade, o 

recrutamento e seleção contribuem com as metas de crescimento e 

desenvolvimento da instituição. E a monitoração com a documentação e 

registro dos servidores. 

� PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES: Assumindo 

um papel para alcançar a vantagem competitiva, coordena as ações de 

planejamento e qualidade de vida. Consiste em ações de saúde (exames 

periódicos e vacinação), ações de segurança do trabalho (controle de incêndio, 

ergonomia e utilização de equipamentos de proteção individual – EPI), ofertas 

de planos de saúde, ações de lazer, resultando em bem-estar saúde, autoestima 

e relacionamento interpessoal entre os servidores da UFPE. 

� AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DIMENSIONAMENTO: Identifica e 

provê as competências individuais necessárias ao alcance das estratégias da 

UFPE garantindo a escolha de profissionais adequados e comprometidos com a 

instituição.  

� CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO: Ações promovidas objetivando apoiar 

a capacitação e qualificação dos servidores por meio da participação em 

oficinas, fóruns, palestras, treinamento e cursos. Promoção de eventos e 

programas de saúde e bem estar visando à qualidade de vida, instituindo a 

relação interpessoal, a motivação e o trabalho em equipe. 

� GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA E GESTÃO DO 

PAGAMENTO DE PESSOAL: Representa os princípios, estratégias, práticas e 

processos de gestão de pessoas. Avaliação de desempenho, desenvolvimento 

de servidores/ capacitação, gestão de pessoal, recrutamento e seleção e 

remuneração. 
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Figura 3.2 – A cadeia de valores da PROGEPE 

 

 
Fonte: Esta pesquisa (2015). 
 

As atividades de apoio da PROGEPE são: 

� ATENDIMENTO AO SERVIDOR: A PROGEPE conta com uma 

infraestrutura adequada, disponibilizando aos seus servidores materiais, 

informações e serviços de acordo com as demandas específicas. 

� APOIO ADMINISTRATIVO: Aborda as ações de planejamento, organização, 

operacionalização e assessoramento referente à progressão funcional, controle 

e execução de funções de confiança, publicação e registro de portarias, editais 

e afastamentos. 

�  TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Soluções em Tecnologia da 

Informação, utilização dos Sistemas de Informação Federal idealizados pelo 

Serviço de Processamento de Dados: SIGEPE (Sistema de Gestão de Pessoas 

do Executivo Federal), SIAFI (Sistema Integrado de Administração Financeira 

do Governo Federal), SISAC (Sistema de Registro e Apreciação de Atos de 

Admissão e Concessões), SIASS (Sistema Integrado de Atenção à Saúde do 

Servidor) e SIAPE (Sistema Integrado de Administração de Recursos 

Humanos). O SIG@ (Sistema de Informação e Gestão Acadêmica), sistema 

desenvolvido pela UFPE, é utilizado para dar suporte ao acompanhamento de 
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processos, informações sobre a vida funcional do servidor, inclusão de férias, 

afastamentos, preenchimento das avaliações de desempenho. Sistemas 

Internos, Portal CONLEGIS (Sistema de Consulta de Atos Normativos da 

Administração Pública Federal), INcom (Envio de matérias à Imprensa 

Nacional), ou seja, publicações no Diário Oficial da União e SIAPEnet (Sítio 

Oficial das Informações do Sistema Integrado de Administração de Recursos 

Humanos). 

� ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO: É responsável pelo pagamento da 

remuneração de bolsistas; orçamento, negociação e compra de matérias-

primas, equipamentos, móveis, materiais de expediente; contratação de 

prestadores de serviços adquiridos pelo menor custo e melhor qualidade; 

pagamento de insumos e serviços relativo aos concursos públicos. 

MARGEM: Ganhos de produtividade, Satisfação pessoal e institucional, Servidores 

motivados, Alcance das metas do planejamento estratégico, imagem institucional, 

contribuição para a sociedade. 

Sendo assim, esses dois conjuntos de atividades devem estar alinhados e interagindo 

sistematicamente proporcionando maiores margens para a instituição. 

Nessa perspectiva, com a adoção de novos modelos de gestão, a expectativa é que os 

resultados conduzam a uma gestão mais eficiente e eficaz dos recursos públicos, padronização 

e melhoria dos processos. Assim, foi concebido o mapeamento dos processos da PROGEPE, 

desmembrados em macroprocessos, processos, subprocessos e atividades.  

 

3. 4 MAPEAMENTO DOS PROCESSOS DA PROGEPE 

O macroprocesso de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida foi escolhido para ser o 

objeto de estudo dessa Dissertação a fim de inserir e sugerir esforços referentes às práticas de 

gestão estratégica de pessoas, tendo em vista o desenvolvimento e manutenção de ações 

fundamentais ao alcance dos objetivos organizacionais, gerando um diferencial competitivo à 

UFPE. 
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Nesse sentido, para auxiliar na compreensão da elaboração da cadeia de valor, 

apresentam-se o macroprocesso, processos, subprocessos e atividades da PROGEPE, a fim de 

propor aos envolvidos uma melhor visualização da representação das operações. 

Com a arquitetura dos processos torna possível a composição dos processos da 

instituição nos seus diferentes níveis, expondo a divisão dos processos da estratégia até o 

nível operacional (TORRES et al., 2013). 

A fim de facilitar a aplicação do mapeamento de processos foi apresentada nos 11 

processos da PROGEPE uma linguagem gráfica, denominada Diagrama da Tartaruga, 

traçando de forma clara e minuciosa as interfaces dos processos mapeados. Esses diagramas 

encontram-se no Apêndice 2. 

 

3.5 MACROPROCESSO DE GESTÃO DE PESSOAS E QUALIDADE DE VIDA 

A seguir serão apresentados o mapeamento dos 11 processos, 21 subprocessos e as 

140 atividades da PROGEPE dispostos em Tabelas.  

Para uma melhor observação foi utilizado nos processos o instrumento do diagrama da 

tartaruga. 

A modelagem gráfica da arquitetura dos processos da PROGEPE é apresentada na 

Figura 3.3 por meio da relação entre as atividades fim – as quais consistem na proposição, 

definição e garantia a um rol de normas e procedimentos alinhados aos princípios da UFPE e 

consoante a legislação em vigor – e as atividades meio, oferecendo suporte aos demais 

processos da PROGEPE e funcionando como um facilitador no macroprocesso de Gestão de 

Pessoas e Qualidade de Vida. O processo decisório é concentrado e o fluxo de atividades em 

sua maioria passa pela administração central. 
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Figura 3.3 – Relacionamento entre os 11 processos da PROGEPE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 
 

3.5.1 Processo: Análise de Processos 

Permite suprir o quadro de pessoal por meio de recrutamento e seleção, provisão, 

vacância, pensão, aposentadoria e a realização de um conjunto de ações desenvolvidas para 

avaliar os servidores em relação ao perfil requerido a fim de que a instituição realize suas 

ações, visando o alcance de seus objetivos. No apêndice 2.1 encontra-se o diagrama que 

descreve este processo. 
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Tabela 3.1 – Mapeamento dos Processos da PROGEPE (Análise de Processos) 
MACROPROCESSO PROCESSO SUBPROCESSO ATIVIDADES  

   
 

 
Recrutamento e Seleção 

Coordenar executar os serviços de nomeação, posse e 
admissão de servidores efetivos; 
Rescisão de contratos temporários; 
Controle e emissão de contratos temporários (professor 
visitante e substituto); 
Implantação no SIAPE de atos de admissão; 
Análise e resposta aos processos referentes aos 
concursos vigentes e encerrados.  

   
Registros de atos de 

provimentos, vacâncias e 
pensões 

Registro de atos de aposentadoria; Registro de atos de 
concessão e revisão de pensão; Registro de atos de 
admissão e contratos; Registro de atos de vacância 
diversas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE 
PESSOAS 

E 
QUALIDADE DE 

VIDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISE  
DE 

 PROCESSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aposentadorias, Pensões 
e Vacâncias 

Informações e concessão sobre abono de permanência, 
aposentadoria, isenção de imposto de renda por motivo 
de doença e restituição de plano de seguridade social; 
Cálculo de tempo de contribuição para abono de 
permanência, aposentadoria e mudança de regime de 
trabalho; 
Informações e concessão sobre abono de permanência, 
aposentadoria, isenção de imposto de renda por motivo 
de doença para aposentado; Revisão de aposentadoria; 
Implantação no SIAPE do abono de permanência, 
aposentadoria, revisão, isenção de imposto de renda e 
homologação da aposentadoria; Comunicação ao 
interessado sobre imposto de renda e acerto financeiro; 
Concessão, execução de pensão judicial, revisão e 
renúncia de pensão civil (vitalícia e temporária); 
Concessão do auxílio funeral; Exclusão de servidor e 
pensionista por falecimento e outras circunstâncias; 
Reversão de cotas de pensão, por perda, por perda da 
condição do beneficiário, em caso de falecimento, 
maioridade e outras circunstâncias; Inclusão e exclusão 
de dependentes para abatimento de imposto de renda na 
fonte; Inclusão e exclusão de dependentes para 
acompanhar pessoa da família (casos previstos em lei); 
Isenção de imposto de renda na fonte do pensionista 
(casos fixados em lei); 
Designação de beneficiários para fins de pensão civil; 
Implantação no SIAPE de todas as concessões, 
alterações e benefícios; Informação e instrução aos 
familiares e/ou representantes legais de servidores e 
pensionistas falecidos quanto ao pagamento indevido 
após o óbito dos referidos;  

   
 

Coordenar, instruir e 
executar processos 

administrativos 

Analisar e instruir processos de incorporação e revisão 
de incorporação de quintos/décimos; 
Instruir processos de vacância por posse em outro cargo 
público, exoneração, demissão; 
Controle do quadro de referência dos servidores técnico-
administrativos; 
Registro e acompanhamento do banco de professor 
equivalente. 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 
 

3.5.2 Processo: Cadastro e Movimentação de Pessoal 

Promove o atendimento quanto à redistribuição, férias, licenças, cessão, afastamentos, 

cálculo do tempo de serviço, controle e registro dos boletins de frequência dos servidores, 

além de informações no que tange a assuntos referentes à pensão, afastamentos, licenças, 

progressões, abonos e arquivamento de toda a documentação dos servidores da UFPE. No 

apêndice 2.2 encontra-se o diagrama que descreve este processo. 
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Tabela 3.2 – Mapeamento dos Processos da PROGEPE (Cadastro e Movimentação de Pessoal) 
MACROPROCESSO PROCESSO SUBPROCESSO ATIVIDADES  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Movimentação de Pessoal 

Cessão para outros órgãos; 
Programação e alteração de férias; Licença 
incentivada sem remuneração; Licença 
para acompanhamento do cônjuge; 
Licença prêmio por assiduidade; Licença 
para atividade política; Licença para 
mandato eletivo; Licença para tratar de 
interesses particulares; Lotação provisória; 
Afastamento para participar de curso de 
formação; Reassunção de funcionário; 
Redistribuição; Requisição de funcionário 
para outro órgão; Servidor à disposição da 
UFPE; Horário especial para estudante; 
Convocação para júri; Licença 
capacitação, Licença dos dias trabalhados 
no Tribunal Regional Eleitoral (Eleições); 
Colaboração técnica; Implantar 
afastamentos no SIAPE. 

 
 

GESTÃO DE PESSOAS 
E 

QUALIDADE DE VIDA  

  
 
 

Registros Funcionais 

Controle e conservação das informações 
funcionais no arquivo; 
Controle de entradas e saídas de pastas 
funcionais; 
Registro e arquivamento de todos os 
documentos de servidores ativos, inativos 
e pensionistas. 

 CADASTRO E 
MOVIMENTAÇÃO 

DE PESSOAL 

 
 
 
 

Informações Funcionais 

Informações em processos para concessão 
e revisão de pensão, progressão por 
capacitação, incentivo à qualificação, 
abono de permanência; 
Informação e elaboração de relatórios para 
concessão e revisão de incorporação de 
quintos ou décimos de função; 
Informações diversas. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

Serviços Administrativos 

Distribuição e recebimento mensal dos 
boletins de frequência de todas as 
unidades da UFPE; 
Digitação de faltas não justificadas e 
encaminhamento à DPP para desconto; 
Abono de faltas não justificadas e 
encaminhamento à DPP para 
ressarcimento; 
Atualização de CTPS e dados cadastrais; 
Averbação e desaverbação de tempo de 
serviço;  
Emissão de certidões de tempo de serviço 
e declarações;  
Digitação de licenças para tratamento de 
saúde, casamento, gestante. 
 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 
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3.5.3 Processo: Avaliação de Desempenho e Dimensionamento 

Consiste no sistema de planejamento e avaliação de desempenho, o qual tem como 

escopo avaliar o desempenho dos servidores vinculados aos objetivos da UFPE. Promovendo, 

assim, um ambiente que estimule o desenvolvimento de competências na organização e o 

gerenciamento do clima organizacional. Aloca e remove os servidores com base na demanda 

de conhecimentos, habilidades e aptidões no desenvolvimento das atividades. No apêndice 2.3 

encontra-se o diagrama que descreve este processo. 

Tabela 3.3 – Mapeamento dos Processos da PROGEPE (Avaliação de Desempenho e Dimensionamento) 
MACROPROCESSO PROCESSO SUBPROCESSO ATIVIDADES  

 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE PESSOAS 
E 

QUALIDADE DE VIDA  

 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÕES DE 
DESEMPENHO E 

DIMENSIONAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 

Instituir a avaliação e 
dimensionamento de 

pessoal 

Avaliação de desempenho 
de estágio probatório dos 
servidores docentes e 
técnicos administrativos 
em educação; 
Avaliação de desempenho 
por mérito dos servidores 
técnicos administrativos 
em educação; 
Alocação de servidores 
técnicos administrativos 
em educação; 
Remoção de servidores 
docentes e técnicos 
administrativos em 
educação; Concessão de 
desenvolvimento pessoal. 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 
 

3.5.4 Processo: Capacitação e Qualificação 

É responsável pela elaboração do plano de capacitação e qualificação consoante o 

levantamento das necessidades efetuado visando o alinhamento dos objetivos da UFPE. 

Contratação do profissional para aplicação dos cursos/treinamentos, solicitação de apoio 

logístico (local, alimentação, material, entre outros.), convocação Consiste no sistema de 

planejamento e avaliação de desempenho, o qual tem com dos participantes, acompanhamento 

da realização do treinamento/curso, divulgação da agenda de cursos, aplicação de um 

questionário de avaliação sob vários aspectos para cada curso/treinamento oferecido. No 

apêndice 2.4 encontra-se o diagrama que descreve este processo. 
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Tabela 3.4 – Mapeamento dos Processos da PROGEPE (Capacitação e Qualificação) 
MACROPROCESSO PROCESSO SUBPROCESSO ATIVIDADES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE PESSOAS 
E 

QUALIDADE DE VIDA  

 
 
 
 
 

 
 
 

CAPACITAÇÃO  
E 

 QUALIFICAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenação e 
Planejamento de 
Capacitação e 
Qualificação 

Levantamento das 
necessidades de 
capacitação; Elaboração e 
execução do Plano Anual 
de Capacitação e 
Qualificação dos 
servidores da UFPE; 
Examinar e instruir 
processos de afastamento 
para participação em 
cursos e eventos com 
pagamento de diárias; 
Analisar os processos de 
auxílio à graduação; 
Proceder ao exame dos 
processos de incentivo à 
qualificação; Analisar o 
mérito para concessão de 
progressão por 
capacitação; Apoio 
logístico e realização de 
cursos e treinamentos. 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 
 
 

3.5.5 Processo: Gestão do Pagamento de Pessoal 

Consiste na política de remuneração de pessoal de acordo com a legislação vigente e 

complementada pela política de vantagens e benefícios, bem como o registro legal da folha de 

pagamento e encargos sociais.  Procede a correta aplicação dos atos concessórios visando à 

economia para a administração pública e o cálculo mais vantajoso para o servidor, 

obedecendo ao disposto na legislação. No apêndice 2.5 encontra-se o diagrama que descreve 

este processo. 
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Tabela 3.5 – Mapeamento dos Processos da PROGEPE (Gestão do Pagamento de Pessoal) 
MACROPROCESSO PROCESSO SUBPROCESSO ATIVIDADES  

   
 
 

Digitação do SIAPE 

Digitação de créditos e 
débitos na folha de 
pagamento; 
Análise e implantação dos 
auxílios; Mudança de 
conta bancária.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE PESSOAS 
E 

QUALIDADE DE VIDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DO 
PAGAMENTO DE 

PESSOAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cálculo 

Elaboração dos cálculos 
referentes a vantagens e 
descontos; 
Análise de cálculos 
financeiros de acordo com 
a legislação vigente; 
Informação de rubricas e 
sequências para 
implantação de valores de 
crédito ou débito na folha 
de pagamento; 
Elaboração de planilhas de 
exercícios anteriores; 
Acertos e fechamentos de 
contratos (professor 
substituto) e 
multiprofissional (técnico-
administrativo); Emissão 
de certidões de 
contribuições para o 
INSS.  

   
 
 
 
 
 
 
 

Controle de Pagamento 

Controle das informações 
registradas na folha de 
pagamento referentes a 
exercícios anteriores; 
Digitação de valores no 
módulo de exercícios 
anteriores; 
Elaboração de relatórios; 
Fornecimento de 
declarações financeiras; 
Coordenação da 
distribuição de 
contracheques; 
Informações e instrução 
em processos judiciais. 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 
 

3.5.6 Processo: Promoção da Qualidade de Vida dos Servidores 

Desenvolve e implanta programas para a promoção da saúde, segurança, bem-estar e 

integração social aos servidores da UFPE. No apêndice 2.6 encontra-se o diagrama que 

descreve este processo. 
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Tabela 3.6 – Mapeamento dos Processos da PROGEPE (Promoção da Qualidade de Vida dos Servidores) 
MACROPROCESSO PROCESSO SUBPROCESSO ATIVIDADES  

 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE PESSOAS 
E 

QUALIDADE DE VIDA  

 
 
 
 
 
 

PROMOÇÃO DA 
QUALIDADE DE VIDA 

DOS SERVIDORES 

 
 
 
 
 

Fomentar o bem-estar, 
saúde, autoestima e 

relacionamento 
interpessoal 

Coordenação e execução 
dos programas: Academia 
UFPE, Ginástica laboral, 
Colégios parceiros, Clube 
do desconto, 
Corrida/Caminhada da 
saúde; Ações de 
Prevenção da Saúde ( 
exames periódicos e 
vacinação); Eventos de 
integração e lazer; Saúde 
suplementar; Ofertas de 
Planos de Saúde; 
Ressarcimento a planos de 
saúde;  Promoção da 
Segurança do Trabalho 
(Sistemas de controle de 
incêndios, Ergonomia, 
Equipamento de Proteção 
Individual - EPI); Centro 
municipal de educação 
infantil professor Paulo 
Rosas (creche); Núcleo de 
atenção à saúde do 
servidor; Clube 
universitário; Griffe. 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 
 

3.5.7 Processo: Administrativo e Financeiro 

Compreende o planejamento financeiro, aquisição, distribuição e controle de recursos 

da PROGEPE observando o melhor percurso para a condução financeira da UFPE. No 

apêndice 2.7 encontra-se o diagrama que descreve este processo. 

Tabela 3.7 – Mapeamento dos Processos da PROGEPE (Administrativo e Financeiro) 
MACROPROCESSO PROCESSO SUBPROCESSO ATIVIDADES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE PESSOAS 
E 

QUALIDADE DE VIDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATIVO  
E 

 FINANCEIRO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coordenação 
Administrativa e 

Financeira 

Pagamento da remuneração 
dos bolsistas da PROGEPE; 
Pagamento das pessoas que 
trabalham na banca de 
concursos públicos para 
docentes (Docentes e 
Logística); Pagamento de 
inscrição de cursos in 
company ou fora do ambiente 
de trabalho para servidores; 
Elaboração de termos de 
referência para aquisição de 
produtos e serviços para a 
PROGEPE; Licitação de 
produtos e serviços para a 
PROGEPE; Fiscalização de 
contratos; Suporte 
administrativo e financeiro 
aos eventos organizados pela 
PROGEPE; Controle 
financeiro e orçamentário da 
PROGEPE. 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 
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3.5.8 Processo: Tecnologia da Informação 

Consiste no planejamento, desenvolvimento, implementação, atualização e 

manutenção de soluções em tecnologia da informação. No apêndice 2.8 encontra-se o 

diagrama que descreve este processo. 

 
Tabela 3.8 – Mapeamento dos Processos da PROGEPE (Tecnologia da Informação) 

MACROPROCESSO PROCESSO SUBPROCESSO ATIVIDADES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GESTÃO DE PESSOAS 
E 

QUALIDADE DE VIDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA  
DA 

 INFORMAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerenciar os Recursos de 
Tecnologia da Informação 

Coordenar o 
desenvolvimento e a 
implantação dos sistemas 
de informação 
institucionais; 
Gerenciar os recursos de 
tecnologia da informação; 
Gestão e manutenção da 
segurança da informação; 
Identificar, implementar e 
administrar soluções de 
infraestrutura de TI; 
Instalar, configurar e 
manter atualizados os 
equipamentos de rede e 
segurança, sistemas 
operacionais e outros 
softwares básicos 
necessários ao 
funcionamento de serviços 
e soluções de TI; 
Promover o suporte e o 
atendimento adequados 
aos usuários de TI; 
Apoiar e supervisionar os 
setores administrativos 
relativamente aos 
equipamentos da área de 
informática; 
Implantar, controlar e 
orientar a aplicação e uso 
de softwares; 
Responsabilizar-se pela 
manutenção e o bom 
funcionamento dos 
equipamentos e sistemas 
de informática.   

Fonte: Esta pesquisa (2015). 
 

3.5.9 Processo: Atendimento ao Servidor 

Disponibilizam orientações e informações sobre a gestão de pessoas, os direitos e 

deveres dos servidores em toda a sua vida funcional. Auxilia os demais setores da PROGEPE, 

familiares e dependentes dos servidores. No apêndice 2.9 encontra-se o diagrama que 

descreve este processo. 
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Tabela 3.9 – Mapeamento dos Processos da PROGEPE (Atendimento ao Servidor) 
MACROPROCESSO PROCESSO SUBPROCESSO ATIVIDADES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE PESSOAS 
E 

QUALIDADE DE VIDA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATENDIMENTO  
AO 

 SERVIDOR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilizar Informação 
e Orientação aos 

Servidores e 
Esclarecimento quanto às 

dúvidas 

Orientar e dirimir dúvidas 
dos servidores ativos, 
aposentados e pensionistas 
acerca de assuntos ligados 
a sua vida funcional; 
Informar sobre a 
tramitação de processos e 
orientar sobre 
procedimentos 
administrativos; 
Emitir cópias de 
contracheque e fichas 
cadastrais; 
Emitir declarações 
funcionais para o INSS; 
Fornecer formulários 
específicos para concessão 
de direitos, vantagens, 
afastamentos; 
Recadastramento de 
aposentados e 
pensionistas.  

Fonte: Esta pesquisa (2015). 
 

3.5.10 Processo: Concursos  

Promove e acompanha a realização do concurso público para provimento de diversos 

cargos do quadro de pessoal da UFPE. No apêndice 2.10 encontra-se o diagrama que descreve 

este processo. 

 
Tabela 3.10 – Mapeamento dos Processos da PROGEPE (Concursos) 

MACROPROCESSO PROCESSO SUBPROCESSO ATIVIDADES 
 
 
 
 
 
 
 

GESTÃO DE PESSOAS 
E 

QUALIDADE DE VIDA  

 
 
 
 
 

 
 

CONCURSOS  

 
 
 
 
 
 

Planejar e organizar a 
logística do concurso 

Promover a divulgação e 
de todas as suas etapas 

Elaborar minuta do 
regulamento do concurso; 
Elaborar o edital do 
concurso público, 
cronograma, 
comunicados, manuais de 
instrução, critérios, 
programas de provas de 
habilitação e instrumentos 
correlatos; Promover a 
divulgação do concurso; 
Dar publicidade a todos os 
atos relativos ao concurso 
público; Informar 
processos e expedientes 
relacionados ao concurso; 
Desenvolver outras ações 
pertinentes ao concurso. 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 
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3.5.11 Processo: Apoio Administrativo 

Participar de ações de planejamento, organização, operacionalização e assessoramento 

no que tange a progressão funcional, controle e execução de funções de confiança e 

publicação e registro de portarias, editais, afastamentos. No apêndice 2.11encontra-se o 

diagrama que descreve este processo. 

 
Tabela 3.11 – Mapeamento dos Processos da PROGEPE (Apoio Administrativo) 

MACROPROCESSO PROCESSO SUBPROCESSO ATIVIDADES 
   

 
 
 
 
 
 

Apoio à Progressão 
Funcional 

Emissão de portarias 
referentes à progressão 
vertical e horizontal de 
docentes; 
Mudança de jornada de 
trabalho de médico; 
Mudança de regime de 
trabalho de docente; 
Emissão de portarias de 
comissão de sindicância, 
inquérito, etc. 
Implantação no SIAPE de 
progressão de docentes e 
técnicos administrativos, 
jornada de trabalho, etc. 

GESTÃO DE PESSOAS 
E 

QUALIDADE DE VIDA  

 
APOIO 

ADMINISTRATIVO 

 
 
 

Controle e Execução de 
Funções de Confiança 

Controlar e executar 
serviços relacionados a 
cargos de direção e função 
gratificada, quanto à 
nomeação, dispensa e 
substituição; 
Implantação no SIAPE de 
cargos e funções.  

   
 
 
 
 
 

Publicação e Registro 

Executar serviços 
referentes ao registro de 
portarias; 
Publicar portarias, editais 
e avisos de seleção e 
afastamentos do país no 
Diário Oficial da União; 
Publicar e registrar 
afastamentos no país para 
estudo, congresso e afins; 
Confeccionar os Boletins 
Oficiais da UFPE; 
Implantar afastamentos no 
SIAPE. 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 
 

Ressalta-se a necessidade em se conhecer melhor os processos realizados na 

PROGEPE a fim de tornar possível uma posterior priorização para implementação de 

melhorias. Diante disso, após o mapeamento dos processos existentes observou-se a 

necessidade de se apresentar a cadeia de valor dessa Pró-reitoria. 
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3. 6 DIAGNÓSTICO DA CADEIA DE VALOR DA PROGEPE 

A partir da representação da cadeia de valor da PROGEPE pode-se perceber a 

identificação de atividades desconexas, etapas desnecessárias e falhas na padronização e 

planejamento. Nesse sentido, aponta-se a necessidade de integração entre as unidades 

organizacionais e um fortalecimento na gestão de processos. Evitando, assim, o retrabalho 

além de aprimorar os processos e canais de comunicação a fim de se estabelecer uma visão 

sistêmica e por processos. 

A despeito do diagnóstico da cadeia de valor da PROGEPE foi possível observar por 

meio da sua representação, análise documental e métodos empregados atualmente na Pró-

Reitoria – falta de programas estruturados de gestão de recursos humanos alinhados aos 

objetivos estratégicos, inexistência de critérios claros, falta de compromisso dos servidores, 

inadequada utilização dos recursos disponibilizados, indefinição das competências 

organizacionais. 

Dessa maneira, a PROGEPE tem a percepção da necessidade de mudança em seus 

métodos de trabalho, alinhando-os às estratégias e os objetivos do negócio, além de um 

eficiente gerenciamento de seus processos utilizando-se de servidores cada vez mais 

qualificados e comprometidos objetivando alcançar o diferencial competitivo. 

Como consequência, as possíveis mudanças e adequações necessárias no que tange à 

busca pela vantagem competitiva, benefícios, oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos 

são elencados a seguir. 

A PROGEPE deverá avaliar e analisar sistematicamente suas atividades quanto a sua 

eficácia, eficiência e efetividade. Além de inserir as melhorias e inovações necessárias a fim 

elevar o seu desempenho, permitindo compreender as fontes de vantagem competitiva da 

instituição. 

� As possíveis mudanças e adequações necessárias no que diz respeito à busca 
pela vantagem competitiva são: 

• Maior conhecimento das atividades operacionais; 
• Maior integração entre as atividades envolvidas; 
• Maior interação entre as atividades envolvidas; 

• Incremento na margem operacional; 
• Aumento na produtividade; 

• Melhorar a imagem institucional; 
• Maior contribuição para a sociedade. 
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A PROGEPE necessita definir e estruturar suas atividades considerando os recursos 

disponíveis – revendo suas práticas e antecipando as tendências do mercado – contribuindo 

para a geração de resultados aderentes à estratégia da UFPE e as necessidades da sociedade. 

� A identificação das oportunidades pretendidas em reduzir os custos e melhor 
aproveitamento dos recursos existentes são: 

• Melhor utilização do quadro de pessoal; 

• Reduzir ou eliminar etapas desnecessárias; 
• Melhoria na qualidade das decisões estratégicas; 
• Aprimorar processos e canais de comunicação; 

• Intensificar a padronização e o planejamento; 
• Evitar retrabalho. 

 

Com a utilização da cadeia de valor, os gestores da PROGEPE passam a ter uma 

melhor percepção da realidade. Verificam como são definidos e gerenciados os seus processos 

de maneira a otimizá-los, a fim de facilitar o alcance dos objetivos e a geração de melhores 

resultados. 

 
� Por meio da cadeia de valor estimam-se alguns benefícios para a instituição, 

entre eles: 
• Melhoria na qualidade das atividades administrativas; 

• Maior planejamento e execução de ações; 
• Qualidade nas informações; 
• Integração entre as unidades organizacionais; 

• Maior resultado das ações estratégicas; 
• Diminuição de atividades e processos que não agregam valor. 

 

A PROGEPE precisa gerenciar seus processos de forma a possibilitar que eles 

apresentem os desempenhos esperados, certificando a sua qualidade e contribuindo para uma 

gestão eficiente e para a melhoria contínua.  

 
� As oportunidades presumidas consistem em: 

• Promover a criatividade; 

• Sistemas de informação integrados; 
• Aprimorar processos e canais de comunicação; 

• Desenvolver políticas de retenção dos servidores; 
• Elaborar modelos de gestão por competência; 

• Atingir e manter elevada a satisfação com os serviços prestados. 
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Utilização de sistemas de informação integrados, rompimento das barreiras entre os 

departamentos, a busca por uma maior flexibilidade organizacional, a busca por estratégias 

eficientes de comunicação, fortalecimento dos recursos humanos, são algumas ações que a  

PROGEPE necessita estabelecer para a inter-relação entre os seus processos a fim de prevenir 

ameaças e conflitos. 

 
� As ameaças inferidas compreendem em: 

• Sistemas subutilizados; 
• Descontinuidade nas atividades desempenhadas; 

• Mentalidade departamental; 
• Desequilíbrio entre a visão processual e a visão para resultados; 

• Deficiências nos subprocessos de recrutamento e seleção, avaliação de 
desempenho e dimensionamento e desenvolvimento de pessoal; 

• Ausência de uma visão sistêmica. 
 

A PROGEPE deverá indicar as suas características internas de modo que possam 

impulsionar o seu desempenho e alcançar a vantagem competitiva. 

 
� Os pontos fortes percebidos constituem em:  

• Incremento no desempenho dos servidores; 

• Melhor relacionamento interpessoal; 
• Bom clima organizacional; 
• Valorização dos servidores; 

• Aumento na motivação; 
• Incentivo à capacitação e qualificação dos servidores; 

• Crescimento profissional. 
 

A PROGEPE precisará perceber os problemas, detectar a necessidade de 

realinhamento dos seus processos, verificar a necessidade de transformação cultural, inovação 

e as ações que inibem ou restringem seu desempenho. 

 

� Os pontos fracos deduzidos expressam em:  
• Falhas na padronização e planejamento; 

• Insuficiente visibilidade gerencial (desvio de função e gestão de 
talentos); 

• Carência de relatórios que fundamentam o planejamento; 
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• Etapas desnecessárias; 
• Aversão a mudanças; 

• Desconexão entre as atividades. 

Ao reconhecer a análise da cadeia de valor, identificaram-se quais os fatores que 

contribuem para o alcance dos objetivos esperados, como os produtos e serviços são 

entregues, quais os impactos alcançados, as atividades relevantes e o auxílio a tomada de 

decisão. 

3. 7 CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTE CAPÍTULO 

Nesse capítulo foi elaborado o mapeamento dos processos da PROGEPE constituídos 

em 1 macroprocesso, subdivididos em 11 processos, especificados em 21 subprocessos e 

desdobrados em 140 atividades. 

Para uma melhor visualização e análise foi utilizada a ferramenta diagrama da 

tartaruga. E a partir das informações disponíveis foi possível estabelecer uma proposta da 

cadeia de valor da PROGEPE permitindo o seu diagnóstico e uma melhor percepção do valor 

ou benefícios agregados. 
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4. PLANO DE AÇÃO A SER IMPLANTADO NA PROGEPE 

Nessa seção será apresentado um plano de ação por meio da Análise do Campo de 

Forças de Kurt Lewin onde seja capaz perceber a intensidade das forças restritivas e forças 

impulsionadoras existentes na PROGEPE contribuindo, assim, para sua implantação e uma 

eficiente gestão de seus processos.  

4.1 PLANO DE AÇÃO: ANÁLISE DO CAMPO DE FORÇAS 

De acordo com Mexas et al. (2010) para que as transformações ocorram de maneira 

acertada, é necessário compreender bem as forças impulsionadoras e restritivas. Dessa forma 

os indivíduos percebem como a mudança influencia seu dia a dia e quais benefícios 

acarretariam para elas e para a instituição. 

Na Figura 4.1 a seguir, é possível observar uma linha contínua que exemplifica o atual 

nível de desempenho ou atividade, representando o equilíbrio entre as forças restritivas e 

impulsionadoras. Já a linha tracejada, representa o nível desejado, enquanto que as setas 

direcionadas para baixo correspondem às forças restritivas, e as setas direcionadas para cima 

são as forças impulsionadoras. 

Figura 4.1 – Forças Restritivas e Impulsionadoras 
 

 

 
 

Fonte: Mexas et al. (2010, p. 41). 
 

Com o intuito de estabelecer um diagnóstico, procurou-se identificar a intensidade de 

fatores impulsionadores e fatores restritivos nas práticas da PROGEPE. Foram selecionados 

aleatoriamente 32 servidores da PROGEPE em todos os níveis organizacionais a fim de 

responderem um questionário, estruturado na forma de 25 assertivas, sendo 13 forças 

restritivas e 12 forças impulsionadoras, relacionadas aos processos da PROGEPE. 
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A formulação das forças restritivas e impulsionadoras que integram o questionário foi 

obtida com base na vivência da própria pesquisadora na Instituição. Os dados foram coletados 

no período de 06 a 10 de abril de 2015. 

A pesquisa utilizou a escala de avaliação tipo Likert, composta pelos graus de 1 a 4, 

onde 1 significa muito fraco, 2 – fraco, 3 – forte e 4 – muito forte. Optou-se, também, pela 

não identificação dos respondentes.  

O resultado obtido está exposto no Apêndice 1 o qual resume os resultados no que 

tange às forças restritivas e impulsionadoras relacionadas aos processos da PROGEPE. 

Conforme representação dos resultados obtidos pela pesquisa, a Figura 4.2 mostra os 

fatores que podem contribuir para uma gestão efetiva dos processos da PROGEPE revelados 

pelas forças impulsionadoras e os fatores que restringem, apresentados pelas forças restritivas. 

 

Figura 4.2: Gestão de Processos da PROGEPE: Forças Restritivas x Impulsionadoras 
 

 

            Fonte: Esta pesquisa (2015). 
 

Os problemas expostos pelas forças impulsionadoras e restritivas apresentadas afetam 

negativamente a gestão de processos na PROGEPE, sendo essas, de alguma maneira, habitual 

às instituições públicas. Resistência à mudanças, Sistemas subutilizados, excesso de etapas no 

fluxo de atividades, servidores motivados e comprometidos, otimização dos recursos 

aplicados, comunicação eficiente, ainda são bastante observados. 

Convém destacar a necessidade da alta administração da PROGEPE em planejar suas 

ações a fim de restringir as forças restritivas e ampliar as forças impulsionadoras. Sugere-se o 

emprego da ferramenta de qualidade 5W1H – a qual, por meio de indagações, identifica, 

Forças Restritivas 
 
 
 
 

Equilíbrio 
 
 
 
 

Forças Impulsionadoras 

- 4 
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orienta e planeja as ações e as responsabilidades de quem as irão por em prática, como 

demonstrado na Tabela 4.1.  

O 5W1H poderá ser organizado a fim de permitir uma rápida identificação dos 

elementos necessários à implantação da mudança nos processos da PROGEPE. Os elementos 

são: WHAT – o que será realizado? (etapas), WHY – por que deverá ser realizado? 

(justificativa), WHERE – onde será realizado? (local), WHO – quem realizará? 

(responsabilidade), WHEN – quando será realizado? (tempo) e HOW – como será realizado? 

(método). 

Tabela 4.1 – Plano de Ação: 5W1H 

PLANO DE AÇÃO: 5W1H 

Objetivo: Redução das Forças Restritivas e Ampliação das Forças Impulsionadoras 

What? – O que será realizado? (etapas) Institucionalizar um processo de mudança por meio de 

gerenciamento de processos, transformação cultural e 

organizacional. 

 

Why?  – Por que deverá ser realizado? (justificativa) O gerenciamento e análise constante do processo de mudança 

promove o ambiente ideal para o planejamento das ações, a 

gestão eficiente de processos e a execução de medidas corretivas  

necessárias ao processo de transformação cultural e Institucional, 

isto é, um Plano de Ação indispensável à  consecução de 

resultados. 

 

Where? – Onde será realizado? (local) Todos os departamentos da PROGEPE 

Who? – Quem realizará? (responsabilidade) A Alta Administração da PROGEPE 

When? – Quando será realizado? (tempo) Após institucionalizado, será realizado de forma contínua. 

How? – Como será realizado? (método) Organização, relação, planejamento e padronização das 

atividades por meio de sistemas de informação integrados como 

o Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos – 

SIPAC; A resistência a mudanças deverá ser analisada com 

precisão e relevância por todos os decisores institucionais, 

antecipando suas razões e causas específicas; Divulgação clara, 

precisa e de fácil acesso aos objetivos organizacionais; Utilização 

dos canais de comunicação para identificar os problemas, 

compreendê-los e tomar decisões corretivas de forma rápida e 

clara; Estabelecimento da padronização dos procedimentos 

operacionais por meio de manuais e sistemas de informação; 

Incremento no relacionamento com a sociedade por meio de 

ações que contribuam para o seu crescimento e bem-estar; 

Incentivo a produtividade com estímulo a prevenção de 

urgências, fornecer ferramentas e infraestrutura que promovam 

a integração e a eficiência; Estimular a autonomia, feedback; 

Atualização do fluxo de trabalho com a redução de etapas 

desnecessárias, tornando-os mais rápidos; Realização de reuniões 

periódicas e estratégicas traçando planos e meios de 

aproximação entre os servidores; Promover a criatividade e a 

iniciativa; Diminuição do stress; Incremento no desenvolvimento 

e implantação de programas específicos que envolvam o grau de 

satisfação do servidor com o ambiente de trabalho. Tais 

programas fornecerão, também, importantes indicadores sobre o 

clima e satisfação organizacional; Aperfeiçoamento das condições 

ambientais gerais, promoção da saúde e segurança, integração 

social e desenvolvimento das capacidades humanas; Capacitação 

e treinamentos contínuos. 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 
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A ferramenta sugerida permitirá a PROGEPE estruturar a sequência de ações a serem 

desenvolvidas, visando à análise, à simplificação e à melhoria dos seus processos, como 

forma de difundir a busca contínua da melhoria do desempenho e da vantagem competitiva.  

Carvalho e Quelhas (2009) afirmam que é essencial às instituições públicas 

estabelecer critérios em seus processos de transformação, valendo-se de modelos estruturados 

para a gestão de suas mudanças. Geralmente essas instituições se deparam com maiores 

obstáculos em seus planos de mudança por terem que enfrentar características inerentes da 

natureza pública as quais concorrem para o fortalecimento das resistências às mudanças 

propostas. 

A forma em organizar e gerir as organizações tem induzido diretamente nas suas 

operações devendo fortalecer um desempenho gerencial mais amplo e integrado que busque a 

efetividade dos seus processos essenciais. Com isso, os gestores devem se empenhar 

continuamente em suas práticas administrativas (ASSUNÇÃO E MENDES, 2000). 

Muitas vezes os processos transpõem os limites das unidades funcionais e 

habitualmente estão fragmentados e encobertos pelas estruturas organizacionais. Sendo assim, 

o empenho destinado a melhorias, por vários momentos, não estão voltados para os processos, 

e sim para as atividades, pessoas ou estruturas, dificultando o alcance de melhores resultados 

(ASSUNÇÃO E MENDES, 2000). 

  Nesse aspecto, as instituições públicas se veem forçadas a reconsiderar suas 

estruturas e dinâmica de funcionamento, a fim de aprimorar seus processos e rotinas, para 

possibilitar um melhor desempenho e resultados mais efetivos (OLIVEIRA et al, 2010). 

A gestão da rotina dos processos é composta por tarefas desempenhadas 

constantemente, de maneira a monitorar e acompanhar o andamento recorrente dos seus 

processos, onde são identificadas as irregularidades, anomalias, oportunidades de melhoria, 

referente ao funcionamento do processo além de elevar o seu nível de desempenho (BELO 

HORIZONTE, 2014). 

Por conseguinte, cabe a PROGEPE buscar levantar os atuais processos, sugerir 

inovações e efetuar práticas capazes de minimizar as possíveis resistências que ocorrerão 

durante o processo de mudança. 
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Consequentemente, perceberam-se as dificuldades em sistematizar as rotinas no 

serviço público. Os princípios apresentados na Figura 4.3 são valores que deveriam 

caracterizar a excelência na gestão pública, todavia, na maioria dessas instituições são 

objetivos a serem atingidos e não valores (ENAP, 2002). 

Figura 4.3 – Princípios da Excelência em Gestão Pública 

 

 
 

Fonte: ENAP (2002, p. 25). 
 

� GESTÃO CENTRADA NO CIDADÃO: a excelência em gestão pública 

admite atenção prioritária ao cidadão e à sociedade na categoria de usuários de 

serviços públicos;  

� ENVOLVIMENTO DE TODOS: resulta da capacidade de gestores e 

subordinados trabalharem de forma integrada e harmônica; 

� GESTÃO PARTICIPATIVA: compreende uma atitude gerencial de liderança 

que busca o máximo de cooperação entre as pessoas, reconhecendo a 
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capacidade, potencial diferenciado, os interesses individuais e coletivos com o 

objetivo de obter a coesão entre as equipes de trabalho; 

� GERÊNCIA DE PROCESSOS E INFORMAÇÕES: estabelece um conjunto 

de atividades inter-relacionadas convertendo insumos em produtos/serviços 

com alto valor agregado; 

� VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS: implica em dar autonomia para alcançar 

metas, gerar oportunidades de aprendizado, de desenvolvimento das 

potencialidades e de reconhecimento pelo bom desempenho;  

� VISÃO DE FUTURO: conceber um futuro desejado para a instituição e agir de 

maneira contínua para que as ações do dia a dia concorram para a construção 

desse futuro; 

� GESTÃO PRÓ-ATIVA: consiste em responder rapidamente às mudanças do 

ambiente. Antecipando o atendimento às novas demandas dos usuários e 

demais partes interessadas; 

� APRENDIZADO: desenvolver práticas e instrumentos de avaliação e melhoria 

contínua como estratégia no incremento da qualidade da gestão pública, como 

forma de alcançar a excelência gerencial e o alto desempenho; 

� FOCO EM RESULTADOS: emprega um rol de indicadores que traduzem o 

posicionamento da organização em relação aos seus planos e metas (ENAP, 

2002).  

A ausência no conhecimento sobre gestão estratégica e outras técnicas modernas de 

gestão tem se tornado um empecilho para a implantação de mudanças nas instituições 

públicas. Isso mostra uma maior necessidade de um programa de capacitação continuada aos 

servidores para difundir seus conceitos e proporcionar uma transformação cultural.  

Diante da percepção de que as mudanças na administração pública resultam da 

reformulação dessas instituições e da sua gestão – os servidores públicos são os principais 

agentes de transformação da gestão (ZANI E SPINELLI, 2010). 

Nesse seguimento, o aperfeiçoamento permanente de servidores poderá contribuir 

muito para a melhoria da qualidade no serviço público. 

Contudo, a UFPE exerce patamar de destaque no cenário acadêmico regional e 

nacional, mas seu futuro aponta grandes e novos desafios – os quais serão efetivados se a 
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instituição empregar em sua totalidade o seu patrimônio mais relevante: servidores e alunos – 

a fim de reconhecer as novas demandas e expectativas da sociedade (UFPE, 2013). 

Procurando cumprir a missão de continuar sendo uma universidade de qualidade, 

formadora de pessoas e geradora de conhecimentos – tem como visão ser uma universidade 

de classe mundial, envolvida com a transformação social (UFPE, 2013). 

A UFPE, segundo o Ranking da Folha de São de Paulo, está como uma das onze 

melhores universidades do país (RANKING, 2014). 

Sendo assim, a habilidade em antever os problemas futuros é um desafio a ser 

conquistado com o capital humano, pesquisa, inovação e interação social (UFPE, 2013). 

No entanto, para a UFPE se tornar uma das melhores universidades do país, deverá 

prosseguir no rumo de uma gestão mais flexível, ágil, com a utilização de ferramentas de 

gestão, redução nos fluxos das atividades, isto é, incentivar os servidores a priorizarem ações 

voltadas para a melhoria contínua por meio de práticas inovadoras. 

Propor um processo de mudança apoiado em um modelo de gestão com base em 

resultados, por meio do enfoque sistêmico, redução dos fluxos são condições necessárias para 

o aumento da capacidade de resposta, melhoria dos resultados da instituição, mantendo-a 

competitiva e inovadora.   

E assim, com a transformação cultural, por meio de uma cultura empreendedora, 

direcionada para uma melhoria dos resultados e a qualidade nos serviços prestados se faz 

necessário na busca da modernização e inovação. 

Outro aspecto a ser observado é a ausência de um sistema de informação com base 

única, integrado, que possa oferecer maior agilidade e confiabilidade aos processos da 

PROGEPE, e assim proporcionar a disponibilização de novos serviços aos usuários. 

A partir do conhecimento dessas técnicas e da compreensão das suas vantagens se 

perceberá a importância da sua implantação. O formato atual não se mostrou adequado a 

vencer os desafios impostos pelo mercado. Diante disso, percebem-se algumas dificuldades 

que poderão surgir na implantação das mudanças necessárias: 

• acomodação dos servidores; 

• estabilidade funcional; 
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• carência de capacitação e atualização; 

• estrutura excessivamente hierárquica; 

• falta de comprometimento; 

• resistência à mudanças; 

• burocracia excessiva; 

• ausência de controle e indicadores de desempenho. 

Há, também, fatores limitantes que de alguma forma impactam essas mudanças: 

• insatisfatória participação da alta administração; 

• escasso conhecimento sobre gestão de processos e os seus benefícios; 

• insuficiente divulgação de resultados e ações de melhoria. 

Porém, com a percepção da gestão baseada em processos e com o auxílio de 

ferramentas de gestão poderão se observar alguns benefícios: 

• foco nos resultados; 

• enriquecimento individual e institucional; 

• equipes multidisciplinares; 

• redução de custos e despesas; 

• redução de gargalos; 

• controles mais efetivos; 

• redução de erros e retrabalho; 

• diminuição dos prazos; 

• redução das etapas desnecessárias; 

• aumento na produtividade. 

Este trabalho propõe a adoção de técnicas de gestão originalmente voltadas para as 

organizações privadas em organizações públicas. Nesse sentido, este trabalho favorece a 

UFPE, sobretudo a PROGEPE em: 

� auxiliar a PROGEPE na formulação e implementação  de políticas e gestão dos 

recursos a fim de que se possa atender cada vez melhor os clientes internos e 

externos por melhores serviços públicos prestados, com eficiência, 

transparência – respondendo aos anseios da sociedade; 
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� estimular a modernização da gestão pública na UFPE, reconhecendo iniciativas 

que concorram para a prestação de serviços públicos de qualidade e com 

redução dos custos; 

� contribuir para mudança na imagem do servidor público perante a sociedade; 

� colaborar como instrumento na transformação cultural da PROGEPE, 

valorizando a participação e a iniciativa dos servidores; 

� atuar como instrumento facilitador nas ações que priorizam a racionalização 

dos processos para o alcance de uma maior agilidade e eficácia nos serviços 

prestados pela PROGEPE e proporcionar obtenção da vantagem competitiva. 

  

4.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTE CAPÍTULO 

O diagnóstico conseguido com o emprego da análise do campo de forças revela as 

atenções especiais para que a instituição possa propor uma reflexão como essas forças 

contribuem para o alcance da vantagem competitiva e inovação da instituição. E, assim, 

implementar um processo efetivo de mudança observando a dinâmica entre as forças 

restritivas e forças impulsionadoras. A par disso, propôs- se o emprego da ferramenta de 

qualidade 5W1H. 

Nesse contexto, a gestão baseada em processos tem se revelado próspera ao ser 

agrupada às ferramentas de qualidade e outras técnicas de gestão. Sendo assim, propôs-se o 

emprego da ferramenta de qualidade 5W1H. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesse capítulo serão abordados o objetivo central dessa pesquisa, seus resultados, 

conclusões, dificuldades, limitações e contribuições para futuras aplicações.  

5.1 RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Alinhar processos refere-se à conversão de produtos e serviços apropriados às 

demandas estratégicas, com o menor custo possível transformando-os em efetivos e eficientes. 

Nesse sentido, as instituições buscam se estruturar de maneira a assegurar o cumprimento dos 

seus objetivos ao longo dos processos que realiza diariamente. Verificou-se por meio desta 

pesquisa que nem sempre essa operacionalização ocorre de forma clara e definida.  

Dessa maneira, o planejamento estratégico como forma de alcance da competitividade, 

associado à utilização de ferramentas é imprescindível às empresas que desejam o sucesso 

como consequência das frequentes mudanças ambientais que estão acontecendo no ambiente 

de negócios. 

Primeiramente, compreendeu-se a necessidade de se elaborar uma cadeia de valor que 

reproduzisse todas as atividades desempenhadas na PROGEPE a fim de permitir uma melhor 

percepção do valor e dos benefícios agregados nos processos, assim como a análise dos 

resultados e impactos provocados. Para isso, foi adotado o modelo apresentado por Porter 

(1989) constituída por dois grupos de atividades: atividades primárias e atividades de apoio. 

Em seguida, por meio da proposta de elaboração da Cadeia de valor da PROGEPE 

estimou-se alguns benefícios para a instituição, são eles: diminuição de atividades e processos 

que não agregam valor, melhoria na qualidade das atividades administrativas, incremento no 

planejamento e execução de ações, qualidade nas informações, entre outros. 

O modelo proposto propicia a PROGEPE algumas vantagens competitivas, são elas: 

maior integração e interação entre as atividades desempenhadas, incremento na margem 

operacional, aumento na produtividade, maior conhecimento das atividades operacionais, 

imagem institucional melhorada, maior contribuição para a sociedade. 

Diante disso, ressalta-se como benefícios resultantes dessa pesquisa a contribuição 

para uma efetiva gestão de processos na PROGEPE, uma vez que essa ferramenta oferece 

uma melhor visualização do funcionamento da instituição e a oportunidade de se administrar 
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o conhecimento existente no decorrer da integração de seus produtos, serviços e processos, 

oriundos das informações disponibilizadas pela utilização da cadeia de valor. 

Por conseguinte, depreende-se que a análise prática dos processos enseja que o 

aperfeiçoamento dos mesmos é um assunto com grande potencialidade a ser percorrido nas 

instituições públicas com o propósito de obter premissas para o desenvolvimento do bem-

estar social a fim de proporcionar à sociedade serviços públicos de qualidade. 

Nesse contexto, visando um melhor entendimento em uma eficiente gestão de seus 

processos, foi utilizado a análise do campo de forças. As quais poderão estimular ou limitar as 

possíveis mudanças necessárias relativas aos processos da PROGEPE.  

Os resultados alcançados a partir das análises realizadas revelaram a existência de 

fatores críticos, tais como: duplicação de atividades, desconexão entre as atividades, ausência 

de ações integradas, falhas na padronização e planejamento, descontinuidade, desequilíbrio 

entre a visão processual e a visão para resultados. 

Para a elucidação dos fatores críticos observados, as ações são pontuais. No entanto, 

sugere-se a PROGEPE adotar o gerenciamento de processos de maneira permanente. Essas 

iniciativas de reorganização dos métodos de trabalho proporcionam a melhoria do clima 

organizacional, incremento no desempenho dos servidores, maior relacionamento 

interpessoal, aumento na motivação e obtenção da vantagem competitiva. 

Assim, com base nesta pesquisa acredita-se que o gerenciamento dos processos e a 

utilização da cadeia de valor, concorrerão para os ganhos de eficiência e efetividade e 

transformação cultural. 

 

5.2 DIFICULDADES E LIMITAÇÕES 

A presente pesquisa teve como sua principal dificuldade, a escassa bibliografia sobre 

estudos de casos semelhantes, para aplicação da análise de processos em instituições de 

ensino públicas. 

Acredita-se que a principal limitação foi o fato de que a autora deste trabalho é 

servidora do órgão estudado, o que pode ter limitado sua percepção sobre a própria instituição 

e a análise proposta neste trabalho. 
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5.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Como principais sugestões para a UFPE, este trabalho propõe: 

• Utilização de outras ações de revisão de planejamento, de gestão e 

melhoria de processos a fim de aprimorar e continuar contribuindo 

efetivamente para o crescimento e conhecimento institucional; 

• promover o processo de mudança que atenda às necessidades da 

Universidade; 

• oferecer aos servidores as condições necessárias ao cumprimento de 

seu papel enquanto servidor público e os requisitos necessários ao 

desenvolvimento da carreira. 

Enquanto isto, estão propostas também sugestões para novos trabalhos de pesquisa, 

tais como: 

• Propor uma reflexão sobre outras forças que poderão promover uma 

gestão estratégica de pessoas auxiliando à tomada de decisão, a gestão 

eficiente dos seus processos, a inovação e a criação de valor para o 

negócio; 

• desenvolver um sistema de acompanhamento apoiado em indicadores 

de desempenho vinculado aos objetivos estratégicos, como o Balanced 

Scorecard; 

• aplicação de outras ferramentas de auxílio à gestão, como o Ciclo 

PDCA de Deming. 

Tendo como escopo a maximização da eficiência das operações, a redução do 

retrabalho e desperdícios, o planejamento, o fluxo organizacional, a responsabilidade 

gerencial e a necessidade de estabelecer metas e objetivos visando à melhoria contínua, há 

duas afirmações que se aplicam adequadamente ao caso estudado: “Uma empresa sem 

estratégia faz qualquer negócio” (Michael Porter) e “Sem um padrão não existe base lógica 

para se tomar uma decisão” (Joseph Moses Juran). 
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APÊNDICE 1 

 

Apêndice 1.1: Resumo das forças restritivas e forças impulsionadoras da PROGEPE 

Forças Restritivas Forças Impulsionadoras 

Itens de Avaliação 

  
 

Itens de Avaliação 

 
 

Muito 
Fraco Fraco Forte Muito 

Forte 
Não sei 

responder 
Muito 
Fraco Fraco Forte Muito 

Forte 
Não sei 

responder 
1) Falhas na 
padronização  

    x  
  

1) Incentivo à 
produtividade  

x  
    

2) Retrabalho     x  
  

2) Integração entre 
as unidades 
organizacionais  

x  
    

3) Resistência à 
mudanças 

    
 x   

3) Maior 
contribuição para a 
sociedade  

x  
    

4) Descontinuidade 
das atividades 

    x  
  

4) Servidores 
motivados e 
comprometidos  

x  
    

5) Sistemas 
Subutilizados 

    x  
  

5) Comunicação 
eficiente  x   

    

6) Insuficiente visão 
gerencial 

    x  
  

6) Satisfação com 
os serviços 
prestados pela 
PROGEPE 

 
x  

    

7) Excesso de etapas 
no fluxo de atividades 

    x  
  

7) Valorização dos 
servidores  

x  
    

8) Omissão na visão 
para resultados 

    x  
  

8) Ações de 
qualidade de vida   

x  
    

9) Deficiência no 
recrutamento e 
seleção dos 
servidores 

  x   
  

9) Incentivo à 
capacitação e 
qualificação dos 
servidores 

  x     

10) Lacunas na 
avaliação de 
desempenho e 
dimensionamento de 
pessoal 

    x  
  

10) Visão 
abrangente da 
organização 
(sistêmica) 

 
x  

    

11) Mentalidade 
departamental 

    
 x   

11) Otimização dos 
recursos aplicados  

x  
    

12) Falta de 
acesso/conhecimento 
às estratégias 
organizacionais 

    x  
  

12) 
Comprometimento 
da alta 
administração 

 
x  

    

13) Falhas no 
planejamento     x 
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APÊNDICE 2 

Apêndice 2.1 – Diagrama do Processo: Análise de Processos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PESSOAS ENVOLVIDAS 

bolsistas e servidores da PROGEPE (auxiliar em 
administração, assessor da PROGEPE, assistente da 
PROGEPE, assistente em administração, assistente do 
DGP, coordenador de apoio à gestão de pessoas, diretor 
de gestão de pessoas, pró-reitora da PROGEPE, diretor de 
desenvolvimento de pessoal, coordenador de análise de 
processos, chefe da seção de concessão de pensão, chefe 
da seção de recrutamento e seleção, chefe da seção de 
concessão de aposentadoria, chefe da seção de análise de 
processos, chefe da seção de registro de atos e admissão e 
concessões. 

RECURSOS 

Infraestrutura necessária para a 
realização do processo: internet, 
material de escritório, computadores, 
instalações físicas, móveis, energia 
elétrica, legislação, normas, manuais, 
sistemas de informação, softwares e 
programas internos. 

ENTRADAS 

Necessidade de 
pessoal (provimento, 
aposentadoria, 
vacância, pensão) e 
concurso público. 

SAÍDAS 

Servidores recrutados e 
selecionados, portarias 
de nomeação, 
aposentadoria, vacância, 
pensão. 

MÉTODOS 

Coordenar executar os serviços de nomeação, posse e admissão de servidores efetivos; 
Rescisão de contratos temporários; Controle e emissão de contratos temporários (professor 
visitante e substituto); Implantação no SIAPE de atos de admissão; Análise e resposta aos 
processos referentes aos concursos vigentes e encerrados. Registro de atos de aposentadoria; 
Registro de atos de concessão e revisão de pensão; Registro de atos de admissão e contratos; 
Registro de atos de vacância diversas; Informações e concessão sobre abono de 
permanência, aposentadoria, isenção de imposto de renda por motivo de doença e restituição 
de plano de seguridade social; Cálculo de tempo de contribuição para abono de 
permanência, aposentadoria e mudança de regime de trabalho; Informações e concessão 
sobre abono de permanência, aposentadoria, isenção de imposto de renda por motivo de 
doença para aposentado; Revisão de aposentadoria; Implantação no SIAPE do abono de 
permanência, aposentadoria, revisão, isenção de imposto de renda e homologação da 
aposentadoria; Comunicação ao interessado sobre imposto de renda e acerto financeiro; 
Concessão, execução de pensão judicial, revisão e renúncia de pensão civil (vitalícia e 
temporária); Concessão do auxílio funeral; Exclusão de servidor e pensionista por 
falecimento e outras circunstâncias; Reversão de cotas de pensão, por perda, por perda da 
condição do beneficiário, em caso de falecimento, maioridade e outras circunstâncias; 
Inclusão e exclusão de dependentes para abatimento de imposto de renda na fonte; Inclusão 
e exclusão de dependentes para acompanhar pessoa da família (casos previstos em lei); 
Isenção de imposto de renda na fonte do pensionista (casos fixados em lei); Designação de 
beneficiários para fins de pensão civil; Implantação no SIAPE de todas as concessões, 
alterações e benefícios; Informação e instrução aos familiares e/ou representantes legais de 
servidores e pensionistas falecidos quanto ao pagamento indevido após o óbito dos 
referidos; Analisar e instruir processos de incorporação e revisão de incorporação de 
quintos/décimos; Instruir processos de vacância por posse em outro cargo público, 
exoneração, demissão; Controle do quadro de referência dos servidores técnico-
administrativos; Registro e acompanhamento do banco de professor equivalente. 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Registro do número de 
cargos/vagas disponíveis; 
controle de códigos de vaga 
disponíveis; gestão das 
vagas de concursos vigentes 
e encerrados; registro dos 
atos de aposentadoria, 
pensão, provimentos, 
vacância, registros dos atos 
de contrato temporário de 
docentes, número de 
processos (solicitações) 
concluídos e arquivados. 

 

ANÁLISE 

DE 

PROCESSOS 
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Apêndice 2.2– Diagrama do Processo: Cadastro e Movimentação de Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

RECURSOS 

Infraestrutura necessária para a 
realização do processo: internet, 
material de escritório, 
computadores, instalações físicas, 
móveis, energia elétrica, 
legislação, normas, manuais, 
sistemas de informação, 
softwares e programas internos. 

 

PESSOAS ENVOLVIDAS 

bolsistas e servidores da PROGEPE (auxiliar em 
administração, assessor da PROGEPE, assistente da 
PROGEPE, assistente em administração, assistente do DGP, 
coordenador de apoio à gestão de pessoas, diretor de gestão de 
pessoas, pró-reitora da PROGEPE, diretor de desenvolvimento 
de pessoal, arquivista, técnico em arquivo, chefe da seção de 
serviços administrativos, chefe da seção de informações 
funcionais, chefe da seção de movimentação de pessoal, chefe 
da seção de registros funcionais, coordenador de cadastro e 
movimentação. 

MÉTODOS 

Cessão para outros órgãos; Programação e alteração de férias; Licença 
incentivada sem remuneração; Licença para acompanhamento do 
cônjuge; Licença prêmio por assiduidade; Licença para atividade 
política; Licença para mandato eletivo; Licença para tratar de 
interesses particulares; Lotação provisória; Afastamento para 
participar de curso de formação; Reassunção de funcionário; 
Redistribuição; Requisição de funcionário para outro órgão; Servidor 
à disposição da UFPE; Horário especial para estudante; Convocação 
para júri; Licença capacitação, Licença dos dias trabalhados no 
Tribunal Regional Eleitoral (Eleições); Colaboração técnica; 
Implantar afastamentos no SIAPE; Controle e conservação das 
informações funcionais no arquivo; Controle de entradas e saídas de 
pastas funcionais; Registro e arquivamento de todos os documentos 
de servidores ativos, inativos e pensionistas; Informações em 
processos para concessão e revisão de pensão, progressão por 
capacitação, incentivo à qualificação, abono de permanência; 
Informação e elaboração de relatórios para concessão e revisão de 
incorporação de quintos ou décimos de função; Informações diversas; 
Distribuição e recebimento mensal dos boletins de frequência de 
todas as unidades da UFPE; Digitação de faltas não justificadas e 
encaminhamento à DPP para desconto; Abono de faltas não 
justificadas e encaminhamento à DPP para ressarcimento; 
Atualização de CTPS e dados cadastrais; Averbação e desaverbação 
de tempo de serviço; Emissão de certidões de tempo de serviço e 
declarações; Digitação de licenças para tratamento de saúde, 
casamento, gestante. 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Número de processos (solicitações) 
concluídos/ arquivados; número de 
portarias concedidas; índice de 
satisfação do cliente interno; serviço 
prestado. 

 

CADASTRO E 

MOVIMENTAÇÃO 

DE PESSOAL 

ENTRADAS 

Demanda dos servidores/Instituição 
quanto a afastamentos, férias, licenças, 
redistribuição, cessão e atualização 
cadastral. SAÍDAS 

Serviço prestado e 
publicação do ato 
solicitado (portarias de 
concessão). 
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Apêndice 2.3 – Diagrama do Processo: Avaliação de Desempenho e Dimensionamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 

Infraestrutura necessária para a 
realização do processo: internet, 
material de escritório, computadores, 
instalações físicas, móveis, energia 
elétrica, legislação, normas, manuais, 
sistemas de informação, softwares e 
programas internos. 

 

PESSOAS ENVOLVIDAS 

bolsistas e servidores da PROGEPE (auxiliar em 
administração, assessor da PROGEPE, assistente da 
PROGEPE, assistente em administração, assistente do 
DGP, coordenador de apoio à gestão de pessoas, diretor 
de gestão de pessoas, pró-reitora da PROGEPE, diretor 
de desenvolvimento de pessoal, diretor da divisão de 
avaliação e dimensionamento de pessoal, chefe de 
avaliação de desempenho. 

ENTRADAS 

Necessidade de 
avaliação de 
desempenho e do 
estágio probatório, 
alocação e remoção 
de pessoal. 

SAÍDAS 

Identificação do estágio 
atual e as potencialidades de 
desenvolvimento de cada 
servidor de acordo com as 
suas atribuições; servidores 
avaliados periodicamente (a 
cada 9 meses); Servidores 
alocados e removidos. 

MÉTODOS 

Avaliação de desempenho de estágio 
probatório dos servidores docentes e técnicos 
administrativos em educação; 

Avaliação de desempenho por mérito dos 
servidores técnicos administrativos em 
educação; Alocação de servidores técnicos 
administrativos em educação; Remoção de 
servidores docentes e técnicos administrativos 
em educação; Concessão de desenvolvimento 
pessoal. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Número de servidores avaliados; 
Número de processos (solicitações) 
concluídos/ arquivados; número de 
portarias concedidas; índice de 
satisfação do cliente interno; serviço 
prestado. 

 

AVALIAÇÃO E 

DIMENSIONAMENTO DE 

PESSOAL 
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Apêndice 2.4 – Diagrama do Processo: Capacitação e Qualificação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECURSOS 

Infraestrutura necessária para a 
realização do processo: internet, 
material de escritório, computadores, 
instalações físicas, móveis, energia 
elétrica, legislação, normas, manuais, 
sistemas de informação, softwares e 
programas internos. 

PESSOAS ENVOLVIDAS 

bolsistas e servidores da PROGEPE (auxiliar em administração, 
assessor da PROGEPE, assistente da PROGEPE, assistente em 
administração, assistente do DGP, coordenador de apoio à gestão de 
pessoas, diretor de gestão de pessoas, pró-reitora da PROGEPE, 
diretor de desenvolvimento de pessoal, coordenador de capacitação e 
qualificação, assistente de qualificação, chefe da seção de análise de 
processos para a concessão de incentivo à progressão e qualificação, 
coordenação científica. 

ENTRADAS 

Demanda de 
servidores por 
cursos e 
treinamentos. 

SAÍDAS 

Oferta de cursos/treinamentos; 
portarias de concessão de 
progressão por capacitação; 
promoção de incentivo à 
qualificação; número de horas 
de treinamento. 

MÉTODOS 

Levantamento das necessidades de capacitação; 
Elaboração e execução do Plano Anual de 
Capacitação e Qualificação dos servidores da UFPE; 
Examinar e instruir processos de afastamento para 
participação em cursos e eventos com pagamento de 
diárias; Analisar os processos de auxílio à graduação; 
Proceder ao exame dos processos de incentivo à 
qualificação; Analisar o mérito para concessão de 
progressão por capacitação; Apoio logístico e 
realização de cursos e treinamentos. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Número de servidores participantes nos 
cursos/treinamentos; número de concessão de 
auxílio à graduação; Número de processos 
(solicitações de progressão capacitação por 
capacitação e incentivo à qualificação) concluídos/ 
arquivados; número de portarias concedidas; índice 
de satisfação do cliente interno; serviço prestado. 

 

 

CAPACITAÇÃO  

E  

QUALIFICAÇÃO 
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Apêndice 2.5 – Diagrama do Processo: Gestão do Pagamento de Pessoal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

Infraestrutura necessária para a 
realização do processo: internet, 
material de escritório, computadores, 
instalações físicas, móveis, energia 
elétrica, legislação, normas, manuais, 
sistemas de informação, softwares e 
programas internos. 

 

PESSOAS ENVOLVIDAS 

bolsistas e servidores da PROGEPE (auxiliar em 
administração, assessor da PROGEPE, assistente da 
PROGEPE, assistente em administração, assistente do 
DGP, coordenador de apoio à gestão de pessoas, diretor 
de gestão de pessoas, pró-reitora da PROGEPE, diretor 
de desenvolvimento de pessoal, coordenador de 
pagamento de pessoal, chefe da seção de cálculo 
financeiro, chefe da seção de digitação SIAPE, chefe 
do serviço de análise e controle de pagamento. 

ENTRADAS 

Necessidade de 
processamento da folha de 
pagamento dos servidores; 
elaboração da projeção de 
custos anuais com o pessoal a 
serem pagos (férias, 
gratificações, adicionais, 
benefícios, remuneração). 

SAÍDAS 

Folha de pagamento 
processada conforme 
legislação vigente; 

rotinas de cálculo e 
aplicação de descontos 
legais; cálculo de 
aposentadorias e pensões 
civis. 

MÉTODOS 

Digitação de créditos e débitos na folha de pagamento; Análise e 
implantação dos auxílios; Mudança de conta bancária; 
Elaboração dos cálculos referentes a vantagens e descontos; 
Análise de cálculos financeiros de acordo com a legislação 
vigente; Informação de rubricas e sequências para implantação 
de valores de crédito ou débito na folha de pagamento; 
Elaboração de planilhas de exercícios anteriores; Acertos e 
fechamentos de contratos (professor substituto) e 
multiprofissional (técnico-administrativo); Emissão de certidões 
de contribuições para o INSS; Controle das informações 
registradas na folha de pagamento referentes a exercícios 
anteriores; Digitação de valores no módulo de exercícios 
anteriores; Elaboração de relatórios; Fornecimento de 
declarações financeiras; Coordenação da distribuição de 
contracheques; Informações e instrução em processos judiciais. 

RESULTADOS ESPERADO 

Número de lançamentos da folha de 
pagamento; Número de processos 
(solicitações) concluídos/ arquivados; 
índice de satisfação do cliente interno; 
serviço prestado. 

 

 

GESTÃO DO PAGAMENTO 

DE PESSOAL 



Apêndice 2                                                                                                                                                128 

 

 

 
Apêndice 2.6 – Diagrama do Processo: Promoção da Qualidade de Vida dos Servidores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

Infraestrutura necessária para a realização do 
processo: internet, material de escritório, 
computadores, instalações físicas, móveis, 
energia elétrica, legislação, normas, manuais, 
sistemas de informação, softwares e programas 
internos, parcerias (colégios, empresas e 
Prefeitura do Recife), operadoras de planos de 
saúde, equipamentos para ginástica, insumos e 
instrumentos para a promoção da saúde, 
equipamentos de proteção individual (EPI), 
sistemas de controle de incêndio. 

 

PESSOAS ENVOLVIDAS 

bolsistas e servidores da PROGEPE (auxiliar em administração, 
assessor da PROGEPE, assistente da PROGEPE, assistente em 
administração, assistente do DGP, coordenador de apoio à gestão 
de pessoas, diretor de gestão de pessoas, pró-reitora da 
PROGEPE, diretor de desenvolvimento de pessoal, diretor de 
qualidade de vida, coordenador do NASS, assistente da diretoria 
de qualidade de vida, coordenador do clube universitário, 
coordenador de apoio à qualidade de vida, coordenador de 
projetos em qualidade de vida, chefe do serviço de apoio ao 
NASS, coordenador de ações pedagógicas, vice-presidente da 
junta médica do NASS, presidente da perícia do NASS, 
coordenador do setor de saúde e segurança do trabalho do NASS, 
coordenador do setor de promoção à saúde do NASS, engenheiro 
de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, 
médicos, dentista, presidente da comissão de insalubridade e 
periculosidade – COSAIP.  

ENTRADAS 

Necessidade 
dos servidores. 

SAÍDAS 

Servidores motivados; 
benefícios sociais; saúde 
física e mental; bom clima 
organizacional; integração 
social. 

MÉTODOS 

Coordenação e execução dos programas: Academia UFPE, 
Ginástica laboral, Colégios parceiros, Clube do desconto, 
Corrida/Caminhada da saúde; Ações de Prevenção da Saúde 
(exames periódicos e vacinação); Eventos de integração e lazer; 
Saúde suplementar; Ofertas de Planos de Saúde; Ressarcimento a 
planos de saúde; Promoção da Segurança do Trabalho (Sistemas 
de controle de incêndios, Ergonomia, Equipamento de Proteção 
Individual - EPI)Centro municipal de educação infantil professor 
Paulo Rosas (creche); Núcleo de atenção à saúde do servidor; 
Clube universitário; Griffe. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Incremento no clima organizacional; 
aumento no nível de satisfação e saúde 
dos servidores; redução no número de 
acidentes; melhoria na produtividade; 
redução no número de absenteísmo; 
menores taxas de enfermidades; redução 
da fadiga; serviço prestado. 

 

 

PROMOÇÃO DA 

QUALIDADE DE VIDA DOS 

SERVIDORES 



Apêndice 2                                                                                                                                                129 

 

 

Apêndice 2.7 – Diagrama do Processo: Administrativo e Financeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 

Infraestrutura necessária para a realização do 
processo: internet, material de escritório, 
computadores, instalações físicas, móveis, energia 
elétrica, legislação, normas, manuais, sistemas de 
informação, softwares e programas internos. 

 

PESSOAS ENVOLVIDAS 

bolsistas e servidores da PROGEPE (auxiliar em 
administração, assessor da PROGEPE, assistente da 
PROGEPE, assistente em administração, assistente do DGP, 
coordenador de apoio à gestão de pessoas, diretor de gestão 
de pessoas, pró-reitora da PROGEPE, diretor de 
desenvolvimento de pessoal, coordenador de finanças e 
compras.  

ENTRADAS 

Demanda por 
serviços/ 
equipamentos/materi
ais; pagamentos; 
necessidade de 
controle financeiro e 
orçamentário. 

SAÍDAS 

Licitação para 
compra de material/ 
locação de serviços; 
Compra de materiais, 
equipamentos, 
locação de serviços; 
pagamento. 

MÉTODOS 

Pagamento da remuneração dos bolsistas da PROGEPE; 
Pagamento das pessoas que trabalham na banca de concursos 
públicos para docentes (Docentes e Logística); Pagamento de 
inscrição de cursos in company ou fora do ambiente de trabalho 
para servidores; Elaboração de termos de referência para 
aquisição de produtos e serviços para a PROGEPE; Licitação de 
produtos e serviços para a PROGEPE; Fiscalização de contratos; 
Suporte administrativo e financeiro aos eventos organizados pela 
PROGEPE; Controle financeiro e orçamentário da PROGEPE. 
 

RESULTADOS ESPERADOS 

Controle eficaz dos recursos 
financeiros(entradas e saídas); Número 
de processos (solicitações) concluídos/ 
arquivados; índice de satisfação do 
cliente interno; serviço prestado. 

 

 

 

ADMINISTRATIVO  

E  

FINANCEIRO 
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Apêndice 2.8– Diagrama do Processo: Tecnologia da Informação 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 

Infraestrutura necessária para a realização 
do processo: internet, material de escritório, 
computadores, instalações físicas, móveis, 
energia elétrica, legislação, normas, 
manuais, sistemas de informação, softwares 
e programas internos, ferramentas. 

 

PESSOAS ENVOLVIDAS 

bolsistas e servidores da PROGEPE (auxiliar em 
administração, assessor da PROGEPE, assistente da 
PROGEPE, assistente em administração, assistente do DGP, 
coordenador de apoio à gestão de pessoas, diretor de gestão de 
pessoas, pró-reitora da PROGEPE, diretor de desenvolvimento 
de pessoal, diretor da divisão de tecnologia da informação, 
chefe da oficina de informática.  

ENTRADAS 

Demanda pelo 
gerenciamento da 
infraestrutura lógica 
e física dos serviços 
relacionados à 
tecnologia da 
informação. 

SAÍDAS 

Atendimento/suporte 
aos usuários de TI. 

MÉTODOS 

Coordenar o desenvolvimento e a implantação dos sistemas de 
informação institucionais; Gerenciar os recursos de tecnologia da 
informação; Gestão e manutenção da segurança da informação; 
Identificar, implementar e administrar soluções de infraestrutura 
de TI; Instalar, configurar e manter atualizados os equipamentos 
de rede e segurança, sistemas operacionais e outros softwares 
básicos necessários ao funcionamento de serviços e soluções de 
TI; Promover o suporte e o atendimento adequados aos usuários 
de TI; Apoiar e supervisionar os setores administrativos 
relativamente aos equipamentos da área de informática; 
Implantar, controlar e orientar a aplicação e uso de softwares; 
Responsabilizar-se pela manutenção e o bom funcionamento dos 
equipamentos e sistemas de informática.   

RESULTADOS ESPERADOS 

Desenvolvimento de soluções em TI; 
hardwares e softwares em bom 
funcionamento e em atendimento as 
necessidades dos usuários; índice de 
satisfação do cliente interno; serviço 
prestado. 
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Apêndice 2.9– Diagrama do Processo: Atendimento ao Servidor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 

Infraestrutura necessária para a realização 
do processo: internet, material de escritório, 
computadores, instalações físicas, móveis, 
energia elétrica, legislação, normas, 
manuais, sistemas de informação, softwares 
e programas internos. 

 

PESSOAS ENVOLVIDAS 

 bolsistas e servidores da PROGEPE (auxiliar em administração, 
assessor da PROGEPE, assistente da PROGEPE, assistente em 
administração, assistente do DGP, coordenador de apoio à gestão 
de pessoas, diretor de gestão de pessoas, pró-reitora da PROGEPE, 
diretor de desenvolvimento de pessoal, chefe do serviço de 
atendimento ao servidor.  

ENTRADAS 

Necessidade de 
informação dos 
servidores, dependentes, 
familiares e outros 
setores da PROGEPE. 

SAÍDAS 

Servidores dispõem de 
informações adequadas. 

MÉTODOS 

Orientar e dirimir dúvidas dos servidores ativos, aposentados e 
pensionistas acerca de assuntos ligados a sua vida funcional; 
Informar sobre a tramitação de processos e orientar sobre 
procedimentos administrativos; Emitir cópias de contracheque e 
fichas cadastrais; Emitir declarações funcionais para o INSS; 
Fornecer formulários específicos para concessão de direitos, 
vantagens, afastamentos; Recadastramento de aposentados e 
pensionistas. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Número de atendimentos e informações 
prestadas; índice de satisfação do cliente 
interno. 
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Apêndice 2.10– Diagrama do Processo: Concursos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 

Infraestrutura necessária para a realização 
do processo: internet, material de escritório, 
computadores, instalações físicas, móveis, 
energia elétrica, legislação, normas, 
manuais, sistemas de informação, softwares 
e programas internos. 

 

PESSOAS ENVOLVIDAS 

 bolsistas e servidores da PROGEPE (auxiliar em administração, 
assessor da PROGEPE, assistente da PROGEPE, assistente em 
administração, assistente do DGP, coordenador de apoio à gestão 
de pessoas, diretor de gestão de pessoas, pró-reitora da 
PROGEPE, diretor de desenvolvimento de pessoal, coordenador 
de concursos docentes.  

ENTRADAS 

Demanda por 
novos docentes. 

SAÍDAS 

Realização do 
concurso público. 

MÉTODOS 

Elaborar minuta do regulamento do concurso; Elaborar o edital do 
concurso público, cronograma, comunicados, manuais de instrução, 
critérios, programas de provas de habilitação e instrumentos 
correlatos; Promover a divulgação do concurso; Dar publicidade a 
todos os atos relativos ao concurso público; Informar processos e 
expedientes relacionados ao concurso; Desenvolver outras ações 
pertinentes ao concurso. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Homologação do concurso público; 
vagas preenchidas. 
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Apêndice 2.11– Diagrama do Processo: Apoio Administrativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

RECURSOS 

Infraestrutura necessária para a realização 
do processo: internet, material de escritório, 
computadores, instalações físicas, móveis, 
energia elétrica, legislação, normas, 
manuais, sistemas de informação, softwares 
e programas internos. 

 

PESSOAS ENVOLVIDAS 

bolsistas e servidores da PROGEPE (auxiliar em 
administração, assessor da PROGEPE, assistente da 
PROGEPE, assistente em administração, assistente do DGP, 
coordenador de apoio à gestão de pessoas, diretor de gestão de 
pessoas, pró-reitora da PROGEPE, diretor de desenvolvimento 
de pessoal, coordenador de apoio administrativo, chefe do 
serviço de apoio a progressão funcional, chefe da seção de 
funções de confiança.  

ENTRADAS 

Necessidade dos 
servidores. 

SAÍDAS 

Serviço prestado. 

MÉTODOS 

Emissão de portarias referentes à progressão vertical e horizontal 
de docentes; Mudança de jornada de trabalho de médico; 
Mudança de regime de trabalho de docente; Emissão de portarias 
de comissão de sindicância, inquérito, etc.; Implantação no SIAPE 
de progressão de docentes e técnicos administrativos, jornada de 
trabalho, etc.; Controlar e executar serviços relacionados a cargos 
de direção e função gratificada, quanto à nomeação, dispensa e 
substituição; Implantação no SIAPE de cargos e funções; Executar 
serviços referentes ao registro de portarias; 

Publicar portarias, editais e avisos de seleção e afastamentos do 
país no Diário Oficial da União; Publicar e registrar afastamentos 
no país para estudo, congresso e afins; Confeccionar os Boletins 
Oficiais da UFPE; Implantar afastamentos no SIAPE. 

. 

RESULTADOS ESPERADOS 

Número de portarias registradas e 
publicadas; número de publicações no 
Diário Oficial da União; número de 
cargos e funções gratificadas 
disponibilizadas; número de portarias de 
progressão emitidas. 
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