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Resumo – Organizações públicas possuem diferenças significativas em relação à iniciativa privada no que tange 

à compreensão de seus processos: maior grau de regulação baseada em leis e auditorias internas, poucas métricas 

para desempenho e menor cobrança para desempenho individual. Neste artigo foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica com o intuito de mostrar como a implantação da modelagem de processos nessas instituições pode 

beneficiá-las e identificar as barreiras que impedem tal implantação. 
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Abstract - Public organizations have significant differences in relation to the private sector regarding 

the understanding of its processes: greater degree of regulation based on laws and internal audits, few metrics 

for performance and lower charges to individual performance. In this article a literature search was conducted in 

order to show how the implementation of process modeling in these institutions can benefit them and identify the 

barriers that impede such deployment. 
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INTRODUÇÃO 

A modelagem dos processos é uma ferramenta que auxilia a otimização dos processos. 

Com a utilização desta é possível assegurar a eficiência de projetos que se planeja executar 

visto que é possível analisar inconsistências e oportunidades de melhoria. Segundo Baldam et 

al [1], a modelagem de processos permite gerar informações sobre o processo atual  e sobre a 

proposta de processo futuro. Para tanto, utiliza-se da elaboração de diagramas que mostram as 

atividades da empresa e dos colaboradores da mesma, e a sequência com que são realizadas 

tais atividades.  

Os serviços realizados pelas instituições públicas são, em geral, vistos como processos 

extensos, complicados e mal elaborados. Como resultado, geram insatisfação para a 

sociedade, já que nem sempre atendem às expectativas desta. Os processos realizados por 

estas instituições são demorados e burocráticos, e por este motivo, dificilmente conseguem 

atender aos prazos estabelecidos para cada projeto. Com o intuito de melhorar os serviços 

prestados e visando aumentar a produtividade dessas instituições, percebe-se ser de 

fundamental importância o uso de ferramentas de modelagem de processos para tal. 

 

METODOLOGIA 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com caráter qualitativo, com o intuito de 

entender as problemáticas e soluções da modelagem de processos nas instituições públicas. 

Nesta modalidade de pesquisa os pesquisadores tendem a analisar seus dados indutivamente e 

o processo e seu significado são os focos principais de abordagem [2].  

 



 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

No setor público é comum se deparar com medidas que dificultam e entravam a 

implantação de novos processos e o bom funcionamento da instituição e dos colaboradores. 

Rocha et al [3], fizeram um levantamento dos entraves da adoção de um novo processo em 

uma organização. As maiores dificuldades encontradas estão relacionadas às competências da 

equipe da instituição, como por exemplo, o pouco conhecimento em Modelagem de 

Processos. Para tanto, a maioria dos procedimentos, métodos e técnicas utilizadas como apoio 

ao processo de desenvolvimento precisam ser ensinados.  

Outro entrave encontrado está relacionado à mudança da cultura organizacional. 

Percebe-se que há uma dificuldade em padronizar processos de acordo com as necessidades 

da organização quando não existe uma cultura sobre os procedimentos de Modelagem de 

Processos. Todas as dificuldades encontradas estão diretamente relacionadas a gerências 

centralizadoras, processos burocráticos, falta de estrutura nas instalações, de motivação dos 

colaboradores, dificuldade em aceitar o “novo” ou mesmo de não saber como estes processos 

novos podem realmente auxiliar a instituição.  

Estes entraves acontecem em todas as organizações, independentemente de esta ser 

privada ou pública, pois é a fase de transição de um processo atual problemático para um 

processo futuro melhorado. As mudanças em ambientes mais tradicionais, como é o caso das 

instituições públicas, quase sempre significam insegurança, incerteza, sentimento de 

desvalorização do trabalho de anos, competição e confrontamento de opiniões. Neste cenário, 

a modelagem de processos pode sofrer influência por parte desses sentimentos dos 

colaboradores, impedindo que estabeleça melhorias no fluxo de processos. Entretanto, cabe ao 

profissional responsável, saber como colher as informações dos colaboradores. 

Na Administração Pública, além das barreiras ligadas a resistência a mudanças, os 

colaboradores estão sujeitos à regimentos e leis políticas, que diminui a autonomia no poder 

de decisão e ação. Nem sempre é possível adotar técnicas que funcionam bem no setor 

privado, por exemplo. Características próprias do clima e da cultura organizacional do 

funcionalismo público tendem a “retardar” o bom funcionamento da Modelagem de 

Processos. 

 

CONCLUSÃO 

Diante desses entraves, a mudança de visão, de atitude e de posicionamento é 

implantada aos poucos, quase sempre a passos lentos, de forma que a instituição perceba que 

as alterações têm por objetivo trazer benefícios ao local de trabalho e não afetar a posição ou 

estabilidade dos funcionários mais antigos. É preciso que haja então, por parte das 

instituições, investimento, comprometimento da alta direção, mudança na cultura das pessoas, 

priorização, disponibilidade de recursos e empenho na implementação. 
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