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Resumo - Este projeto tem como finalidade analisar a auditoria e controle de processos nas organizações, para 

verificar sua aplicabilidade em organizações públicas e suas características típicas de departamentalização. Para 

isso, se fez uso de uma metodologia do tipo Survey a fim de extrair informações, por meio de um questionário, 

de uma amostra significativa de organizações públicas, tais como Serpro, Banco Central, Secretaria da Fazenda, 

FINEP, TCU. De maneira geral, a pesquisa verificou que um terço das organizações possuía algum tipo de 

auditoria e controle de execução de processos, mostrando que, mesmo em menor escala, já existe essa busca para 

garantir os padrões de qualidade organizacional no setor público. 
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Abstract - This project aims to analyze the audit and control processes in organizations to assess their 

applicability to public organizations and their typical characteristics of departmentalization. To do this, use was 

made of a type Survey methodology to extract information through a questionnaire, a significant sample of 

public organizations, such as Serpro, Banco Central, Secretaria da Fazenda, FINEP, TCU. Overall, the survey 

found that one third of organizations had some type of audit and control process execution, showing that even on 

a smaller scale, since there is this quest to ensure quality standards in the public sector organization. 
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INTRODUÇÃO 

Diversos tipos de organizações encontram grandes problemas relativos ao uso de 

medidas inadequadas no processo de avaliação de desempenho, quer individual, quer de toda 

a entidade. Tais dificuldades estão ainda mais evidentes no setor público. Estas limitações 

estão ligadas a dificuldade de se dispor de modelos que permitam estruturar completamente o 

comportamento individual e organizacional, de identificar corretamente indicadores de 

controle e metas quantitativas que sejam capazes de medir o comportamento ou de medir o 

resultado em termos qualitativos e de utilizar essa informação ao avaliar a atuação das pessoas 

[1]. 

Para tornar viável a estruturação desse modelo, a Gestão por Processos ou Business 

Process Management (BPM) surge como uma ferramenta para identificar, desenhar, executar, 

documentar, medir, monitorar e controlar de forma automatizada ou não, processos de 

negócio para uma realização coerente, orientada à resultados e alinhados com os objetivos 

organizacionais [2]. Segundo [3], focando no setor público, o principal benefício da gestão de 

processos de negócios é o "aumento da eficácia e eficiência alcançadas reestruturando a 

organização ao longo de processos interfuncionais”. Neste caso, ocorre uma interação entre os 

setores organizacionais e as tecnologias de informação. Processos alinhados á sistemas de 

informação ajudam a criar uma cultura que permite o gerenciamento de processos de 

negócios. 

De forma a viabilizar o BPM como um elemento de gestão organizacional capaz de 

contribuir para o aumento do desempenho dos processos, e conseqüentemente, da 

organização, alguns frameworks já foram idealizados por estudiosos dessa área. Uma 

estratégia é definida baseada em seis fatores de maturidade [4] que atingem diretamente o 



 

 

BPM. A grande parte dos modelos se limita a mostrar a visão completa da organização, onde 

não se percebe de imediato como está de fato a evolução do BPM dentro dela, o que no caso 

deste modelo fica facilitado. Já [5] definiu que 5 são os fatores de sucesso para implantar o 

BPM: Definição de padrões, Priorização de Projetos de Processos, Garantia do Patrocínio 

junto a alta gestão, Definição de Papéis e Responsabilidades e Implantação do Escritório de 

Processos. Além destes, [6] apresenta uma abordagem relacionada aos Níveis de Maturidade 

no BPM para desenvolvimento de um modelo de auditoria de processos, o Process and 

Enterprise Maturity Model (PEMM). Este modelo será analisado mais a frente. 

Porém, todas essas estruturas não possuem aspectos que se apliquem intensamente ao 

setor público. Portanto, visa-se analisar a aplicação da auditoria e controle de processos que 

seja destinado diretamente a instituições públicas e suas características típicas de 

departamentalização. 

 

METODOLOGIA 

 Fazendo uso estrutura do tipo Survey foram extraídas informações por meio de um 

questionário, com uma amostra de 6 organizações públicas brasileiras (Serpro, Banco Central, 

Secretaria da Fazenda, FINEP, TCU e Secretaria de Estado da Casa Civil – RJ), para analisar 

o desenvolvimento da Gestão por Processos nestas. Os entrevistados eram funcionários 

encarregados de cargos de gerência em suas respectivas organizações. 

A figura 1 exemplifica um modelo geral de Controle e Análise de Processos. O processo 

de controle requer a obtenção de informação que possibilita a formulação de diretrizes e a 

mensuração do resultado nos mesmos moldes. A informação pode fazer referência a diversos 

aspectos: a evolução do contexto social global, a evolução do setor e a evolução da própria 

organização. A partir da existência de um sistema de informação que coleta e seleciona os 

dados mais relevantes, pode-se tanto tomar decisões como avaliar o comportamento de cada 

responsável [1]. 

 

Figura 1.  Modelo geral de Controle e Análise de Processos [7]. 

RESULTADOS 

O questionário tinha por finalidade obter informações referentes à Gestão por Processos 

nas organizações, para estipular assim quais seriam os métodos e ferramentas apropriadas à 

auditoria e controle de execução desses processos, evidenciando particularidades aplicáveis às 



 

 

instituições públicas. As perguntas iniciais eram baseadas em verificar se a organização 

possuía políticas de qualidade total, se utilizava metodologia Six Sigma para eliminação de 

falhas e se há uma estrutura formal de Gestão por Projetos. No primeiro e segundo quesitos, 

apenas uma organização (16,7%) afirmou que as ferramentas questionadas são utilizadas em 

seu ambiente de trabalho, diferentemente da Gestão por Projetos, que se faz presente na 

maioria destas (83,3%). 

A partir dai o entrevistado respondia as perguntas escolhendo uma dentre 5 opções 

(escala Likerty): discordo totalmente, discordo parcialmente, indiferente, concordo 

parcialmente, concordo totalmente. Sobre a utilização de processos modelados e a melhoria 

que eles por ventura provocaram, 83,3% concordaram de alguma maneira, o que evidencia 

que órgãos públicos já buscam o mapeamento de seus processos. Já na questão sobre as 

comunicações internas, ocorreu um equilíbrio de maneira que, 50% concordaram que estas 

comunicações são eficazes e pontuais. A falta de comunicação interna implica em outro item 

avaliado, que diz respeito a identificação das necessidades de competências dos funcionários e 

se os treinamentos são realizados constantemente e de maneira correta, onde  o mesmo 

equilíbrio (50%) se verificou. 

As perguntas seguiram até focar diretamente na auditoria de processos, onde duas 

organizações afirmaram possuir algum tipo de auditoria de processos (Serpro e Secretaria de 

Estado da Casa Civil – RJ). Isso mostra que, mesmo em menor escala (33,3%), organizações 

públicas já buscam algum tipo controle de execução de seus processos, garantindo assim uma 

maior qualidade. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A pesquisa concluiu que, dentre a amostra de 6 organizações públicas entrevistadas por 

meia de um questionário, 2 organizações (33,3%) possuíam algum tipo de auditoria e controle 

de execução de processos. 

Isto mostra que a busca por estabelecer padrões para garantir a qualidade dos processos 

organizacionais ainda é bastante reduzida quando se fala do setor público. Apesar disto, 

alguns avanços já podem ser observados, visto que mesmo em menor escala esta 

padronização já existe de alguma forma, o que mostra uma tendência assumida por tal setor 

em fazer uso da Gestão por Processos para elevar seus índices de produtividade. 
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