IMPLANTAÇÃO DA CULTURA DE
GESTÃO DE PROCESSOS NA POLÍCIA
RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF)
Eduardo Aggio de Sá
João Paulo Mota
Jean Philippe Granja Cançado

1. INTRODUÇÃO
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) é uma instituição
pública que atua em todo o território brasileiro, especificamente
nas rodovias federais (cerca de 65 mil quilômetros), e tem o
objetivo de garantir a segurança com cidadania nesses territórios,
além de outras áreas de interesse da União. Para executar
o seu papel, a instituição possui, atualmente, cerca de 11 mil
servidores, entre policiais e servidores da área administrativa.
A instituição foi criada em 1928 e, atualmente, está vinculada
ao Ministério da Justiça. De forma a garantir uma atuação
abrangente, a PRF possui uma sede nacional, em Brasília, e
outras 27 superintendências, com atuação nos estados brasileiros.
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O principal objetivo da PRF é reduzir a violência no
trânsito nas rodovias federais e aumentar a percepção de segurança
por parte dos seus beneficiários. Contudo, não é possível
atuar em uma amplitude tão vasta se os resultados não forem
definidos e comunicados para todos os níveis organizacionais,
a partir do alinhamento estratégico de toda a organização. Ou
seja, os objetivos e resultados definidos pela alta administração
da PRF devem ser transmitidos e implementados nas unidades
operacionais que estão atuando nas rodovias, pois, somente a
partir desse desdobramento, é possível colher resultados para os
beneficiários das rodovias e para a sociedade de maneira geral.
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Na PRF, o alinhamento e a otimização dos processos
são dificultados devido a sua ampla dispersão territorial. Dessa
forma, a instituição tem avançado na implementação da gestão
de processos aliada à gestão estratégica (Sá et al., 2016) a fim de
garantir o alinhamento de resultados e esforços.
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Este trabalho descreve e analisa o esforço da PRF para a
implementação da gestão de processos na instituição, a partir
da modelagem e otimização de processos críticos, estruturação
do Escritório de Gestão por Processos (eGproc), assim como o
desenho de uma sistemática de Monitoramento & Avaliação
(M&A) que objetiva o acompanhamento do desempenho desses
processos.

2. A GESTÃO MATRICIAL PARA RESULTADOS E A
GESTÃO DE PROCESSOS
A gestão estratégica e a gestão de processos são
componentes de um modelo maior de gestão para resultados.
Para este trabalho, entre os diversos modelos possíveis de serem
utilizados para a representação da gestão para resultados, foi
utilizada a Gestão Matricial para Resultados. Trata-se de um
modelo dinâmico, que possibilita a definição de resultados a
partir de um planejamento abrangente, que comtempla os meios
necessários para alcançá-los (processos claros de implementação),
e as sistemáticas de monitoramento e avaliação (com base em
controles, acompanhamentos e ajustes contínuos).
A Gestão Matricial para Resultados possui três blocos
interdependentes, a citar e ilustrados na Figura 1 a seguir:
•

Agenda Estratégica: foco, seletividade, coerência e
legitimidade;

•

Alinhamento das Estruturas Implementadoras
(intra e extragovernamental): coerência estratégica,
processos, pessoas, orçamento, TIC etc.;

•

Monitoramento e Avaliação: geração de informações
sobre o desempenho de programas, projetos,
organizações e pessoas e sua incorporação aos processos
decisórios.

Figura 1 – Gestão Matricial para Resultados

Na Agenda Estratégica são definidos os resultados a serem
alcançados.
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No Alinhamento das Estruturas Implementadoras buscase identificar e estruturar a contribuição de cada uma das
unidades, tanto internas quanto externas à organização, assim
como pactuar as contribuições. Nesse bloco, encontra-se a
gestão de processos.
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O Monitoramento e Avaliação consiste na definição
de uma central de resultados que seja responsável por todo o
monitoramento e avaliação da estratégia e das contribuições
realizadas por cada um dos atores envolvidos.
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Há um cruzamento entre os elementos da estratégia
(objetivos, programas, projetos etc.) com elementos da estrutura
(unidades organizacionais ou organizações), para identificação
e pactuação da contribuição dos elementos da estrutura com
vistas à realização da estratégia sob monitoramento e avaliação
contínuos.
O entendimento da Gestão Matricial para Resultados é
importante porque permite assimilar como a gestão de processos
deve ser compreendida no âmbito de um modelo de governança
para resultados.
A PRF desenvolveu seu Plano Estratégico para o período
de 2013-2020, instituído pela Portaria nº 28 de 12 de fevereiro
de 2014. Para que esse planejamento estratégico não incorresse
no erro de não ser implementado, a instituição buscou o
amadurecimento em diversas frentes, como a gestão de projetos,
a gestão de processos, a gestão da performance, a gestão do
conhecimento, entre outros.
Em termos da gestão de processos, o ator fundamental
no avanço dessa área foi o Escritório de Gestão por Processos
(eGProc). A seguir, são abordados os três pilares que caminham
juntos e que foram implantados na PRF: o esforço de seleção
de processos críticos e sua otimização; a estruturação de uma
unidade organizacional especializada, o Escritório de Gestão por
Processos; e a implantação de uma sistemática de Monitoramento
& Avaliação (M&A) do desempenho dos processos.

3. MODELAGEM E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS
CRÍTICOS
O Processo Organizacional consiste em um conjunto de
atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam
insumos em produto (Norma NBR ISO 9001:2008), ou seja,
envolve a definição de quais são os insumos (ou entradas)
necessários para iniciar o processo e as atividades essenciais para
transformar os insumos em produtos ou serviços. Envolve, ainda,
a figura dos clientes e beneficiários, que são os destinatários
das saídas do processo. Por fim, envolve os fornecedores, que
podem ser internos ou externos, e fornecem condições para que
o processo, ou atividades dentro do processo, sejam iniciados.
O conhecimento e a aplicação da gestão de processos são
fundamentais para se ter processos otimizados e que alcancem
os resultados esperados. A gestão de processos consiste na
identificação, no alinhamento e na otimização dos processos
organizacionais e suas inter-relações, que favorecem a visão
holística e integrada do ambiente interno e externo.
O principal objetivo da gestão de processos é garantir o
alinhamento entre os processos e a estratégia, assegurando a
geração e a entrega de resultados aos beneficiários e à sociedade.
A gestão de processos auxilia a organização a estar mais
preparada para lidar com os diversos desafios vivenciados pela
administração pública. O ambiente dinâmico em que estão
inseridas as organizações não possibilita que essas atuem de
forma lenta, sem controlar seus custos ou sem a flexibilidade
necessária para desenvolver mudanças quando necessário.

Capítulo 6

Para que a gestão de processos possa ocorrer a contento,
deve-se considerá-la um ciclo contínuo de atividades integradas
entre si, conforme estipula o CBOK (Guia Comum de
Conhecimentos sobre Gerenciamento de Processos de Negócio).
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3.1. IDENTIFICAÇÃO DE PROCESSOS CRÍTICOS
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Os processos críticos, que possuem maior impacto para a
estratégia da PRF e o desempenho aquém do esperado, foram
identificados a partir de quatro bases para priorização, conforme
a Figura 2 ilustra.
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As bases para priorização utilizadas na identificação de
processos críticos foram:
•

o Mapa Estratégico da instituição, que forneceu os
insumos necessários para entender a entrega de valor
da PRF e as temáticas mais relevantes;

•

os Planos Diretores de cada uma das CoordenaçõesGerais (CG) da Sede da Polícia Rodoviária Federal;

•

a cadeia de valor da instituição;

•

o conjunto de entrevistas realizadas para a seleção de
processos.

Figura 2 – Bases para priorização dos processos

De acordo com as informações iniciais retiradas do Mapa
Estratégico, dos Planos Diretores e de uma lista específica de 41
macroprocessos já identificados à época do início do trabalho,
foram realizadas 23 entrevistas com servidores das unidades
organizacionais com o objetivo de nivelar os processos, chegando
a um conjunto de 65 processos prioritários. Essa nova lista
propiciou a elaboração de um diagrama de cadeia de valor da
PRF, contendo todos os processos estratégicos e estruturantes.
Foram priorizados 28 processos estruturantes com base
em uma matriz que utiliza três critérios, ilustrados a seguir na
Figura 3.
O primeiro critério é a avaliação do impacto que o processo
tem para a consecução da estratégia. A análise foi pautada no
vínculo do processo com os objetivos estratégicos.
O segundo critério é o desempenho, em que cada processo
foi avaliado com base em fatores como prazo, custo, qualidade,
estabilidade, possibilidades de ganhos rápidos etc.
O terceiro critério é a complexidade do processo. Existem
processos na PRF, assim como em qualquer outra organização
pública, que são mais transversais (perpassam maior quantidade
de unidades), envolvem grande pluralidade de atores e o seu ciclo
possui maior tamanho e maior tempo para execução. Processos
mais complexos também foram priorizados.

Capítulo 6
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Figura 3 – Critérios para priorização dos processos

3.2. MODELAGEM E OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS
A otimização de processos organizacionais na PRF se deu
com base em etapas bem definidas e um método direcionado
a partir de ganhos para a proposição de melhorias. Para cada
processo houve uma reunião de kick-off para definição da
equipe envolvida, nivelamento das informações e formato de
trabalho, definição de responsabilidades, marcação de oficinas e
reuniões, rotinas de validação etc.
Ainda como forma de garantir a implementação dos novos
processos, foi realizado um treinamento de gestão de processos
para os servidores da PRF, de forma que eles estivessem
plenamente capacitados para gerenciar os seus processos
de maneira qualificada, formando uma rede de atores com
conhecimentos na temática que, em conjunto com o eGProc,
seria responsável por levar a cultura e o conhecimento para
toda a sede da PRF e para as superintendências e unidades
descentralizadas.

4. ESCRITÓRIO DE GESTÃO POR PROCESSOS
(EGPROC)
O Escritório de Gestão por Processos (eGProc) é a unidade
responsável pelo processo de gestão de processos críticos e
estruturantes na instituição. Seu foco é prover uma abordagem
consistente, a partir da criação de políticas e normas para
processos, os quais atuam com as diversas áreas da organização e
possibilitam uma atuação sinérgica, sem sobreposições.

4.1. ATUAÇÃO ORGANIZACIONAL DO EGPROC
Um escritório de processos pode ter diversos
posicionamentos na estrutura organizacional, atuando em uma
única área da organização ou em sua totalidade. No caso da
PRF, em que se buscava uma atuação estratégica e ampla, o
eGProc foi estruturado na Coordenadoria de Gestão Estratégica
(CGE), vinculada diretamente ao Gabinete da Direção-Geral da
organização. Esse é um posicionamento bastante vantajoso, já que
a possibilidade de haver patrocínio da alta liderança é maior. Com
esse auxílio, a inserção do eGProc nas outras unidades da sede
da PRF se torna viável. A Figura 4 ilustra o posicionamento do
eGProc na estrutura organizacional simplificada da PRF.
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Figura 4 – Estrutura Organizacional simplificada da PRF

133

Governança em Ação - Práticas Inovadoras para Melhores Resultados na Administração Pública - Volume 8

A atuação do eGProc da PRF é focada na sede nacional
da instituição. Ou seja, não é escopo de atuação do escritório
as superintendências regionais. A cadeia de valor do eGProc
foi desenvolvida para que fosse possível visualizá-lo de forma
sistêmica e abrangente.
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Na cadeia de valor do eGProc, os processos estão
organizados em três âmbitos: o primeiro é a própria melhoria
de processos da organização; o segundo é a gestão do eGProc
(contemplando gestão e atualização de metodologias, modelos e
conhecimentos correlatos); o terceiro é a mentoria e a capacitação
dos donos de processos e envolvidos.
A cadeia de valor apresentada na Figura 5 relaciona os
insumos, os processos, os produtos, os impactos a serem gerados
pelo eGProc, as normas e os regulamentos envolvidos, bem
como os sistemas informatizados e os beneficiários (clientes).
Portanto, qualquer pessoa que tenha acesso à cadeia de valor da
unidade entenderá a sua lógica de geração de valor.
Verificou-se a importância de se definir um propósito para o
eGProc, tendo em vista os desafios a serem enfrentados pelos seus
servidores. Os elementos estruturados foram missão, visão e valores.
A missão do eGProc, ou seja, sua razão de existência, é:
MISSÃO
Promover o alinhamento estratégico e melhoria do desempenho dos processos, por
meio da disseminação da cultura e boas práticas em Gestão de Processos na PRF.
A visão projetada para o futuro da unidade, ou seja, aonde
ela quer chegar, é:
VISÃO
Gerar ganhos de performance na PRF por meio da disseminação e implantação
de boas práticas de otimização, melhora e gestão de processos.

Capítulo 6
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Figura 5 – Cadeia de valor do eGProc da PRF
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As crenças e os valores que balizam o comportamento dos
servidores do eGProc na execução de suas atividades são:
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•

Efetividade: atuação orientada para resultados;

•

Integridade: atuação imparcial e autônoma;

•

Prof issionalismo: atuação de forma técnica e
competente;

•

Colaboração (trabalho em equipe): trabalho de
forma cooperativa para alcance de resultados;

•

Resiliência: saber lidar com as frustrações e alterações
no ambiente de trabalho, tendo a capacidade de se
recuperar emocionalmente;

•

Resolução de conflitos: capacidade de mediar e lidar
com conflitos.

4.2. ORGANIZAÇÃO INTERNA E ATRIBUIÇÕES GERAIS DO
EGPROC
O eGProc da PRF é responsável por desenvolver atividades
sistemáticas de modelagem, análise, proposição de melhoria e
redesenho de processos visando alinhá-los ao planejamento
estratégico vigente. O eGProc também possui como objetivo
promover a gestão do conhecimento em processos e propor e
disseminar metodologias, modelos e ferramentas da temática.
É função do Escritório transferir conhecimentos aos
gestores e servidores de outras áreas da organização, de forma
a garantir que a gestão de processos seja realizada da maneira
adequada.
As principais atribuições definidas para o eGProc da PRF
são:
•

Traduzir a visão da estratégia para a operação;

•

Promover a melhoria continua dos processos de
negócios;

•

Fomentar a inovação e criatividade nas ações de
processos;

•

Coordenar as atividades de melhoria e inovação de
processos por meio de uma abordagem de gestão de
portfólio;

•

Acompanhar os benefícios entregues a partir da
melhoria e da gestão do dia a dia dos processos;

•

Definir e manter métodos e ferramentas de apoio para
as iniciativas de Business Process Management (BPM);

•

Dar apoio às atividades de gestão da mudança durante
os projetos de melhoria de processos;

•

Fornecer recursos internos para o estudo, a pesquisa e
a evolução de BPM na organização;

•

Apoiar o uso de sistemas e outras tecnologias
relacionadas à BPM;

•

Gerir, compartilhar e disseminar conhecimentos
relacionados a processos e a resultados bem-sucedidos
com BPM.

Verificou-se a importância de se definir as competências
necessárias aos servidores do eGProc, inclusive para direcionar
treinamentos e capacitações que porventura viessem a ser
realizados. São elas:
Técnicas de modelagem dos processos de negócio e
notação BPMN (Business Process Modeling Notation);

•

Uso da ferramenta Bizagi Modeler;

•

Análise e melhoria de processos;

•

Auditoria e gestão de riscos em processos;

•

Monitoramento e avaliação da implantação dos
processos;
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•
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•

Negociação, solução de conflitos, coaching, liderança
etc.;

•

Resiliência;

•

Apresentação e oratória;

•

Capacidade de escrita;

•

Capacidade de compreensão.

Levando-se em consideração os processos apresentados na
cadeia de valor do eGProc e as suas atribuições, desenvolveuse o macroprocesso de gestão de processos da PRF, em que
para cada processo foi definida uma série de atividades a
serem executadas. O principal benefício desse mapeamento
foi possibilitar a padronização e a eficiência na execução das
atividades, também garantindo que os avanços alcançados não
se percam. O fluxograma decorrente é apresentado na Figura 6.

Figura 6 – Gestão de Processos – versão resumida

Cada um dos processos apresentados possui seus respectivos
fluxogramas, em que cada uma das atividades possui o seguinte
detalhamento: descrição/objetivo; entradas (insumos); tarefas;
saídas (produtos); sistemas/ferramentas/aplicativos; e responsável
pela execução. O detalhamento foi feito com o objetivo de
garantir que o eGProc execute suas funções da forma correta,
independente dos servidores que lá estejam, considerando que
a PRF é uma organização que possui alta rotatividade interna
devido a transferência de policiais de uma localidade para outra.
O manual do eGProc relaciona todos os modelos de
documentos a serem utilizados nas diversas funções do escritório.
Todas as informações idealizadas para o eGProc e
consolidadas no manual foram disponibilizadas em três formatos:
físico, virtual (PDF e DOC) e HTML (versão interativa dos fluxos
de processos). As Figuras 7 e 8 representam, respectivamente, o
manual do eGProc da PRF e seu HTML.

Capítulo 6

Figura 7 – Manual do eGProc
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Figura 8 – HTML do processo de Gestão de Processos

Com base nas definições do eGProc, iniciou-se uma
sistemática de monitoramento e avaliação, de forma a verificar se
as melhorias propostas estavam sendo implantadas e se resultados
estipulados estavam sendo alcançados.

5. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A) DOS
PROCESSOS
Os procedimentos definidos pelo eGProc servem para
verificar se os processos estão sendo implantados, se auxiliam
no repasse de conhecimento, na consolidação da cultura e
no entendimento da situação sistêmica do desempenho dos
processos.
Os servidores que integram o eGProc possuem, em sua
base de dados, os planos de implantação do redesenho de cada
um dos processos que foram otimizados, os indicadores de
desempenho do processo, assim como a lista de melhorias a

serem implantadas. Também é realizada uma rotina periódica de
entrar em contato com os donos dos processos para atualizar as
informações e retirar dúvidas.
Após a coleta de informações acerca dos processos,
o eGProc possui a função de reportar e atualizar a CGE e a
Direção-Geral da PRF dos resultados encontrados. Isso se dá
por meio das Reuniões de Avaliação da Estratégia (RAE). Esta
reunião consiste em um encontro regular, periódico e integrado
em que o Diretor-Geral da PRF e seus assessores, juntamente
com os coordenadores das unidades, utilizam dados atualizados
para analisar aspectos específicos da estratégia e relativos ao
desempenho recente de cada unidade.
O eGProc mensura os indicadores e o status de sua
implantação nos processos e comunica aos participantes da
RAE. O dono do processo, em conjunto com o coordenador
da área (s) participante (s) do processo, tem a oportunidade
de explicar o alcance ou não dos resultados esperados. Neste
momento, também é propício que se reflita sobre ações corretivas
e encaminhamentos para garantir que os resultados possam ser
alcançados.
A seguir é apresentado o modelo de relatório de
acompanhamento dos processos, a ser preenchido pelo eGProc
e o dono do processo. Este modelo é preenchido e enviado com
antecedência para os participantes da RAE, para que eles possam
iniciar a reunião com a devida preparação.
Dados de identificação
Incluir o nome do processo

Processo:
Dono ou responsável pelo Processo:

Incluir o nome do dono do processo

Mensuração de indicadores

Resultado (resultado verificado a partir do
cálculo da fórmula do indicador)
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Indicador 1

Meta pactuada (meta definida com a
equipe, o dono do processo e a chefia
imediata)
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Indicador 2

Meta pactuada (meta definida com a
equipe, o dono do processo e a chefia
imediata)
Resultado (resultado verificado a partir do
cálculo da fórmula do indicador)
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Indicador n
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Meta pactuada (meta definida com a
equipe, o dono do processo e a chefia
imediata)
Resultado (resultado verificado a partir do
cálculo da fórmula do indicador)

Avaliação dos benefícios esperados para o processo
Fatores positivos
Incluir quais foram os fatores que influenciaram positivamente no resultado aferido pelo
indicador.
Fatores a melhorar
Incluir quais foram os fatores que influenciaram negativamente no resultado aferido pelo
indicador.
Lições aprendidas
Incluir quais foram as lições aprendidas, ou seja, os aprendizados e melhores práticas
verificados no processo que podem, eventualmente, ser replicados em outros processos.
Status da implantação das melhorias
Com base no plano de implementação e sua porcentagem de execução, incluir nesse
campo o status geral de implantação. Deve-se justificar o status de implementação do
processo caso haja algum atraso no cronograma estipulado.
Ações corretivas sugeridas
Levantar/determinar quais são as medidas corretivas que podem ser realizadas para
garantir a implantação do processo e aumentar o seu desempenho.
Existe necessidade de alteração do processo?
É possível que as melhorias definidas para o processo durante o projeto de otimização
não sejam suficientes para alcançar os ganhos desejados. Nesse caso, o dono do processo
deve expor, nesse espaço, quais outras melhorias devem ser incluídas, assim como sua
justificativa e causa crítica.

Quadro 1 – Modelo de relatório de acompanhamento dos processos

A sistemática de Monitoramento & Avaliação permite que
os servidores envolvidos com o processo e os donos dos processos
se sintam responsáveis por sua implementação da maneira certa,
bem como busquem efetivos resultados.

Se não houvesse essa sistemática, a probabilidade de não
implantação das melhorias dos processos seria muito maior,
prejudicando o trabalho que foi desenvolvido até então.

6. RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS
A PRF tem evoluído a passos largos em termos de gestão.
As iniciativas envolvendo a otimização de diversos processos
estruturantes da instituição, a implantação do eGProc e da
sistemática de M&A de processos estão possibilitando que o
nível de maturidade cresça, promovendo um ciclo virtuoso de
melhoria contínua.
A intervenção de melhoria nos processos fez com que
servidores de diversas áreas da PRF começassem a ter consciência
do conceito de processos e sua importância. Ou seja, o trabalho
empreendido já fez com que houvesse disseminação da cultura de
gestão de processos. Complementarmente, a formalização de um
Escritório de Gestão por Processos demonstra a importância que
a temática possui para a Direção-Geral da PRF, favorecendo a
influência da unidade nas demais áreas da instituição para propor
melhorias e novos padrões de execução das atividades.
Em se tratando dos processos, já podem ser visualizados
resultados concretos a partir das melhorias que foram definidas.
Diversos planos de implementação já foram iniciados, e as
melhorias implementadas produziram resultados.
A implantação do eGProc e da sistemática de M&A são fatores
potencializadores da geração de resultados. Os servidores e gestores se
tornam cada vez mais compromissados pelo seu papel na organização,
pois com as RAE é mais factível que haja a responsabilização, por
parte dos envolvidos, pelo desempenho alcançado.
Capítulo 6
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Com relação aos processos otimizados e seu
acompanhamento, verificou-se, por exemplo, que o processo de
multas e penalidades se tornou mais eficiente. A implementação
de uma importante melhoria gerou uma economia estimada em
R$ 18,5 milhões, no prazo de dois anos, devido a substituição
do texto publicado em Edital (Diário Oficial da União - DOU)
com as informações de todos os infratores que não receberam
notificações. Após essa atuação, essas informações passaram a
ser apresentadas por um link que direciona para um endereço
eletrônico da PRF. Esse resultado foi, inclusive, publicado pela
PRF em seu sítio eletrônico e intranet, como apresentado na
figura a seguir.

Figura 9 – Notícia sobre os resultados alcançados com a otimização de processos

Outra melhoria potencial com relação ao processo de multas
é o envio das notificações de autuação, que passarão a ser enviadas
sem o Aviso de Recebimento, em que se estima uma economia de
R$ 80 milhões.

Em suma, é possível verificar que, em um momento
de necessidade de corte de gastos, a gestão de processos tem
propiciado resultados consistentes para a instituição, com grandes
possibilidades de disseminação de boas práticas para as unidades
espalhadas pelo país, aumentando o desempenho do órgão e a
entrega de valor para a sociedade brasileira e beneficiários das
rodovias federais. Essas iniciativas integradas de otimização de
processos, operacionalização do eGProc e do M&A, favorecem
à PRF a prestação de melhores serviços com um custo-benefício
mais vantajoso.
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