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RESUMO  

 

A gestão de processos é uma ferramenta valiosa em diversos setores por preconizar uma estrutura 

fundamentada na descentralização do poder e no foco em resultados. Essa gestão mostra-se 

fundamental na regulação diante da necessidade de as agências reguladoras otimizarem seus 

processos. Nesse sentido, este estudo objetiva apresentar a aplicação da metodologia de melhoria 

de processos na Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento 

Sanitário de Minas Gerais (ARSAE-MG). Para tanto, o projeto de melhorias foi pautado nas 

etapas do Business Process Management (BPM) para embasamento da metodologia, a qual 

dividiu-se em: (i) planejamento, (ii) mapeamento do processo, (iii) redesenho do processo e (iv) 

implementação das ações de melhoria. Para os pontos críticos encontrados no macroprocesso de 

fiscalização operacional foram propostas 50 ações de melhoria que abrangem, principalmente, a 

adequação de competências e institucionalização de determinadas atividades. Observou-se que as 

ações propostas estavam de acordo com os princípios preconizados pela literatura e em 

consonância com o planejamento estratégico da Agência, o que proporcionou o alcance de 

resultados satisfatórios, como o fortalecimento das ferramentas de gestão, maior eficiência das 

atividades desenvolvidas e consequente melhoria do processo de tomada de decisão. 

 

Palavras-chave: Melhoria de processos. Fiscalização. Regulação. ARSAE-MG. 

 

 

INTRODUÇÃO/OBJETIVOS 

 

A gestão de processos tem sido implantada na Administração Pública nas últimas décadas com o 

intuito de profissionalizar os serviços prestados, alcançar uma gestão de excelência e prestar 

melhores serviços à sociedade. A fim de atender esse intuito, a Administração Pública deve 

observar o princípio da eficiência, agindo com presteza, excelência e rendimento profissional. É 

o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta em ser desempenhada 

apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório 

atendimento das necessidades da comunidade (MEIRELLES, 2002). 
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Nesse contexto de grande valorização da eficiência na Administração Pública, encontram-se as 

agências reguladoras, as quais buscam garantir, independente do setor, o equilíbrio da relação 

entre a sociedade, prestador de serviços e poder concedente, através das suas atividades de 

normatização e fiscalização dos serviços prestados (BRITO et al., 2014). 

Para que o objetivo cerne das agências seja cumprido, o fortalecimento de instrumentos de gestão 

na atividade regulatória é de suma importância. Essas ferramentas permitem minimizar a 

burocracia das atividades finalísticas, dar enfoque aos resultados e atingir condições ótimas de 

eficiência, agregando valor à atividade fim, principalmente ao proporcionar melhorias no 

desempenho dos processos de negócio das organizações, a partir do envolvimento direto de toda 

a organização nessa transformação. 

 O Business Process Management é uma das ferramentas que possibilitam a gestão de processos. 

A Figura 1 resume as etapas dessa ferramenta. 

 

Figura 1: Etapas típicas no BPM (CBOK, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando que instrumentos de gestão, como o BPM, fortalecem a governança regulatória1, o 

presente estudo tem por objetivo apresentar a aplicação da metodologia de melhoria de processos 

na ARSAE-MG, no âmbito do macroprocesso de fiscalização operacional. 

 

 

                                                 
1 No âmbito da regulação, é possível afirmar que a “governança regulatória” busca por instrumentos de 

maior legitimidade (ex.: participação na formulação da decisão administrativa), eficiência (ex.: 

planejamento e controle de resultados) e accountability (ex.: controle social) por parte dos reguladores 

(OLIVEIRA, 2014) 
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METODOLOGIA 

 

Com base nos objetivos inerentes à ferramenta de gestão de processos, nos possíveis enfoques 

para promoção da melhoria de processos e, ainda, inspirado pelas etapas do Business Process 

Management dispostas no CBOK (2013), o presente estudo foi estruturado em cinco etapas 

principais: (i) Planejamento, (ii) Mapeamento do processo, (iii) Redesenho do processo, (iv) 

Implementação de ações de melhoria e (v) Avaliação das melhorias obtidas. 

O planejamento (i) envolveu a definição do Plano de Trabalho e da Matriz de Responsabilidades. 

O Plano de Trabalho delimita as principais informações que nortearão a intervenção no processo, 

contendo o nome, objetivo e abrangência do processo, unidades envolvidas, descrição sucinta do 

funcionamento do processo, premissas para a melhoria, restrições, limitações e resultados 

esperados. Por sua vez, a Matriz de Responsabilidades define os papéis dos envolvidos, 

facilitando a compreensão de cada um acerca de suas atribuições e responsabilidades. 

O mapeamento do processo de fiscalização operacional (ii), definido como um macroprocesso 

por promover um impacto significativo na organização (HARRINGTON, 1997), foi realizado 

com vistas à identificação de tarefas críticas. Para isso, uma equipe técnica multidisciplinar 

identificou o fluxo das atividades de fiscalização, considerando as tarefas, impactos e, inclusive, 

possíveis pontos críticos do processo. A condução dessa etapa foi realizada conforme princípios 

e táticas dispostas por HAMMER (1990), HARRINGTON (1991) e EL SAWY (2001). 

Como etapas subsequentes, as ações de melhoria previamente identificadas foram executadas 

pelos responsáveis, conforme definido pela própria equipe do projeto, o que permitiu o redesenho 

do fluxo do macroprocesso (iii), considerando as melhorias propostas. Com a execução das ações 

(iv) identificou-se as ferramentas necessárias para institucionalização do novo processo. Por fim, 

a avaliação das melhorias (v) foi realizada por meio dos indicadores pré-definidos na etapa (ii), 

observando a evolução desses indicadores frente às mudanças realizadas. Foram comparadas 

informações de eficiência e eficácia de 2016, anteriormente à implementação do processo de 

melhoria, com informações do primeiro trimestre de 2017, após a execução das melhorias. 

Os resultados do presente estudo são apresentados de maneira semelhante às etapas 

metodológicas, sendo apresentadas nos tópicos (i) Planejamento, (ii) Mapeamento do 

Macroprocesso, (iii) Redesenho e implementação das ações, (iv) Produtos e percepções e (v) 

Avaliação das melhorias obtidas. 
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PLANEJAMENTO  

 

O planejamento envolveu a definição do Plano de Trabalho do projeto, bem como a respectiva 

Matriz de Responsabilidades e cronograma do projeto. Esses instrumentos proporcionaram, 

respectivamente, a descrição das principais informações que norteiam o projeto, como premissas, 

restrições e resultados esperados, definição das atribuições e responsabilidades dos atores 

envolvidos e especificação das etapas de implantação e respectivos prazos, delimitando a previsão 

de conclusão do projeto.  

As premissas, restrições e resultados esperados foram delimitadas de modo que orientassem a 

melhoria do processo, sendo eles: 

Premissas 

 Promover, entre os servidores da ARSAE, maior clareza quanto aos objetivos do processo e 

o vínculo entre seus resultados e a finalidade da ARSAE;  

 Viabilizar a implantação de melhorias ainda que sejam em unidades não envolvidas 

diretamente na execução do processo; 

 Envolvimento e cooperação dos servidores da ARSAE, sobretudo aqueles envolvidos 

diretamente no trabalho. 

Restrições 

 Respeito às normas técnicas e regulamentares da ARSAE ou previstas em legislação 

pertinente; 

 Disponibilidade de recurso para implantação de melhorias estruturantes. 

Resultados esperados 

 Definição de diretrizes claras para a execução das atividades, sobretudo as críticas; 

 Padronização de atividades; 

 Verificação de adequação dos modelos de Relatório de Fiscalização e realização dos ajustes 

necessários; 

 Redução do prazo para a emissão do Relatório de Fiscalização; 

 Redução do prazo para emissão do parecer técnico sobre o Plano de Ação. 

 

 

MAPEAMENTO DO MACROPROCESSO 

 

A etapa de mapeamento envolveu o desenho do processo e o levantamento de pontos críticos 

junto aos atores envolvidos no macroprocesso de fiscalização operacional, direta ou 

indiretamente, através de reuniões e workshops. Como resultados dessa etapa, foram levantados 
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43 pontos críticos e suas respectivas causas principais, culminando em um Plano de Ação com 50 

ações de melhorias, sendo 19 de curto prazo, 23 de médio e 8 de longo, para execução em 1, 3 e 

6 meses, respectivamente. 

De maneira geral, cerca de 50% das ações estão relacionadas à definição de competências e 

institucionalização por meio da publicização de padrões e novas rotinas. 

Além disso, nessa etapa foram definidos quinze indicadores para acompanhamento das melhorias, 

os quais versam sobre a eficiência e qualidade dos processos inerentes ao macroprocesso de 

fiscalização. Os principais indicadores são apresentados no item “Avaliação das melhorias 

obtidas”.   

 

 

REDESENHO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES 

 

Após levantamento dos pontos críticos, delimitação das 50 ações de melhoria e redesenho do 

novo macroprocesso de fiscalização operacional, foi realizada uma comparação baseada no plano 

de ação que a literatura preconiza quando se realiza a melhoria de processo. Desse modo, foi 

possível identificar sete principais mudanças, as quais se relacionam com princípios e táticas 

apresentadas por Moreno & Santos (2012), com base em Hammer (1990), Harrington (1991) e El 

Sawy (2001), conforme Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Princípios e táticas voltados para a melhoria de processos 

Hammer (1990) 

1. Transfira atividades do processo para aqueles que utilizam os seus 

resultados; 

2. Integre atividades paralelas, em vez de integrar seus resultados; 

3. Coloque o ponto de decisão onde o processo é executado e construa o 

controle dentro do processo; 

4. Integre as atividades de processamento e produção de informações; 

5. Capture a informação uma só vez, na sua fonte. 

 

Harrington (1991) 

1. Elimine atividades duplicadas; 

2. Reduza o tempo de ciclo do processo; 

3. Crie mecanismos para detectar e reduzir a ocorrência de erros; 

4. Padronize atividades; 

5. Automatize e/ou mecanize tarefas; 

6. Elimine a burocracia; 

7. Reduza a complexidade do processo; 

8. Use uma linguagem simples nas comunicações, formulários e 

relatórios. 
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Quadro 1 – Princípios e táticas voltados para a melhoria de processos (continuação) 

El Sawy (2001) 

1. Desenhe o processo de forma contínua, evitando o processamento em 

lotes; 

2. Flexibilize o acesso ao processo por meio da ampliação e/ou 

“virtualização” do espaço físico em que ele ocorre; 

3. Monitore eletronicamente o movimento de produtos físicos na 

organização; 

4. Torne a informação mais acessível a todos; 

5. Diminua a distância entre as informações necessárias às decisões no 

processo e os pontos onde elas são tomadas; 

6. Não permita que tarefas de suporte ou gerência bloqueiem a execução 

de um processo que agregue valor e o atrasem; 

7. Elimine o uso do papel no processo. 

 

Em decorrência da análise, a Tabela 1 apresenta a correlação entre as principais mudanças 

propostas e os princípios e táticas apresentados na Quadro 1. 

 

Tabela 1 - Principais mudanças no macroprocesso estudado e comparação (●) com as 

premissas tratadas por (1) Hammer (1990), (2) Harrington (1991) e (3) El Sawy (2001) 

Principais mudanças no processo 
Princípios e táticas 

(1) (2) (3) 

Alteração do processo verticalizado para um processo mais horizontal ● ● ● 

Alteração de competências das gerências envolvidas no macroprocesso ● ● ● 

Criação de indicadores para monitoramento do processo ● ● ● 

Padronização de documentos, produtos e atividades - ● - 

Fortalecimento do setor de informações ● - - 

Adoção de sistema eletrônico para gestão documental e processual ● ● ● 

Criação de instrumentos de integração de atividades e pessoas ● - - 

 

Observa-se que todos as mudanças implementadas estão relacionadas com um dos autores 

estudados, o que, de certa forma, evidencia a condução adequada do processo de melhoria com o 

disposto pela literatura. 

 

 

PRODUTOS E PERCEPÇÕES 

 

Em decorrência das 50 ações de melhoria levantadas durante a aplicação da metodologia, diversos 

produtos foram gerados. Além dos treinamentos realizados para capacitação dos servidores na 

implementação do projeto, foram produzidos manuais de padronização de documentos internos e 
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de processos administrativos e operacionais da ARSAE-MG. Para acompanhamento quantitativo 

das melhorias, foram criados quinze indicadores de desempenho e qualidade. 

Durante o processo de gestão de processos, vários desafios foram observados, principalmente no 

que se refere à sensibilização dos servidores quanto à importância da melhoria de processos e a 

adequação de competências. Apesar de todos os desafios, o projeto resultou no cumprimento do 

planejamento estratégico da agência, o qual preconiza, em especial, a disseminação de boas 

práticas de gestão estratégica com foco em resultados.  

 

 

AVALIAÇÃO DAS MELHORIAS OBTIDAS 

 

Dentre os quinze indicadores determinados para acompanhamento do processo de melhorias, 

apenas dois apresentavam informações prévias que permitissem a comparação entre a situação 

anterior e posterior à execução do projeto. 

O tempo médio do procedimento total de elaboração de pareceres técnicos era de 191 dias corridos 

antes da implantação das ações de melhoria. Posteriormente, verificou-se uma diminuição de 74% 

do tempo despendido, alcançando-se uma média de 49 dias corridos para elaboração dos 

pareceres. 

O tempo médio do procedimento de fiscalização, anteriormente ao processo de melhoria, era de 

69 dias corridos, considerando-se o período de fevereiro a setembro de 2016. Após implantação 

das melhorias observou-se uma diminuição de 50% no tempo dispendido (34 dias corridos). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Com vistas ao ganho de eficiência, a melhoria de processos pode ser uma ferramenta aliada das 

entidades que almejam esse objetivo. Diante disso, o presente estudo permitiu a avaliação da 

aplicação dessa ferramenta no macroprocesso de fiscalização da ARSAE-MG. 

A condução do processo mostrou-se eficaz ao se comparar as ações realizadas na agência e 

aquelas preconizadas pela literatura. Nesse sentido, o fortalecimento das ferramentas de gestão e 

o alinhamento com o planejamento estratégico fomentaram melhorias nas atividades da agência, 

as quais têm sido acompanhadas por indicadores de desempenho.  

De maneira geral, observou-se uma diminuição de 50% do tempo despendido desde o início do 

processo de fiscalização até a emissão do relatório, ao passo que, quanto ao trâmite de elaboração 

do parecer técnico, observou-se decréscimo de 74% do tempo despendido para a atividade. 
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Por meio do presente trabalho constatou-se que melhorias podem ser realizadas sem dispêndio 

financeiro, como aquelas relacionadas à definição de competências e institucionalização de 

rotinas e atividades. Nesse sentido, esse estudo deixa como legado uma diretriz a ser seguida por 

outras agências para melhorar a eficiência de seus processos. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRITO, A. R.; SILVEIRA, M. C., FERREIRA, V. C. (2014). 10 anos da gestão de processos no 

Governo de Minas Gerais: A evolução rumo à estruturação. In: VII CONGRESSO CONSAD 

DE GESTÃO PÚBLICA, Brasília – DF. 

EL SAWY, O. A. (2001). Redesigning enterprise processes for e-business. Nova Iorque: 

McGraw-Hill. 

HAMMER, M. Reengineering work: don’t automate, obliterate. Harvard Business Review, v. 68, 

n. 4, p. 104-11, 1990. 

HARRINGTON, H. J. (1991). Business process improvement: the breakthrough strategy for 

total quality, productivity, and competitiveness. Nova Iorque: McGraw-Hill. 

HARRINGTON, J. (1997). Business process improvement workbook: documentation, 

analysis, design and management of business process improvement. New York: McGraw-

Hill. 

MEIRELLES, H. L. (2002). Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 

MORENO, V.; SANTOS, L. H. A. Gestão do conhecimento e redesenho de processos de negócio: 

proposta de uma metodologia integrada. Perspectivas em Ciência da Informação, v. 17, n. 1, 

p. 203-230, 2012. 

OLIVEIRA, R. C. R. Governança e análise de impacto regulatório. Revista de Direito da 

Procuradoria Geral: Administração Pública, Risco e Segurança Jurídica. Rio de Janeiro, 2014. 

  


