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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo verificar o resultado efetivo da gestão por processos na 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, de modo a se ter dados concretos que possam 

demonstrar o potencial dessa técnica aplicada no setor público. Inicialmente são apresentados 

os modelos de administração usualmente aplicados nessa área, a fim de demonstrar a 

evolução deles, e feito breve comentário acerca da terceirização e das mudanças nessa 

sistemática de prestação de serviços atualmente em votação no legislativo, considerando-se a 

importância desse tema para as empresas e trabalhadores em geral. Em seguida vai se 

apresentar a base conceitual da gestão orientada por processos e avaliar a implementação 

desse modelo no citado órgão. A metodologia aplicada foi qualitativa, sendo que os dados 

primários foram obtidos por meio de entrevista com integrante da organização. A entrevista 

permitiu aprofundar a análise, obtendo-se do entrevistado informações e opiniões com mais 

riqueza de detalhes. E os dados secundários, por sua vez, foram obtidos através de pesquisa 

bibliográfica e de análise documental: relatórios, manuais, informativos. A análise 

desenvolvida propiciou a obtenção de elementos que comprovam os ganhos efetivos 

proporcionados pela gestão por processos. Dessa forma, espera-se contribuir para disseminar 

a utilização dessa técnica na Administração Pública, pois ela pode ser uma saída para o 

dilema do governo: como melhorar a qualidade dos produtos e serviços ofertados sem 

aumentar custos. 

Palavras-Chave: Gestão por processos. Aplicação no setor público. Resultados. 



ABSTRACT 

 

This study aims to verify the effective result of management by processes in the Federal 

Revenue in Brazil, in order to have concrete data that can demonstrate the potential of this 

technique in the public sector. Initially are presented the management models usually applied 

in this area in order to demonstrate the evolution of them, and made brief comment about the 

outsourcing and changes in this system of service provision currently in the legislative vote, 

considering the importance of this issue for businesses and workers in general. Then will 

perform the conceptual basis of management guided by processes and evaluate the 

implementation of this model in that organ. The methodology was qualitative, and the raw 

data were obtained through interviews with a member of the organization and through 

documentary analysis reports, manuals, newsletters. The interview allowed further analysis, 

resulting in the respondent information and opinions with more richness of detail. The 

secondary data, in turn, were obtained from literature. The analysis allowed to obtain 

elements that prove the actual gains from the process management. Thus, we hope to 

contribute to spread the use of this technique in Public Administration, because it can be a 

way out for the government's dilemma: how to improve quality of products and services 

offered without increasing costs. 

Keywords: Management by process. Application in the public sector. Results. 
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1   INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem por objeto a gestão orientada por processos aplicada no 

setor público. Essa técnica administrativa tem possibilitado a sobrevivência e o 

desenvolvimento de empresas na iniciativa privada, diante da contínua evolução tecnológica e 

do acirramento da concorrência. Espera-se que na área governamental ela também possa 

proporcionar o aperfeiçoamento estrutural das organizações e dos produtos e serviços que elas 

entregam à sociedade.  

O crescente aumento das exigências por melhoria na quantidade e na qualidade 

dos serviços públicos de um lado, e a pressão pela redução dos gastos estatais de outro, tem se 

tornado um desafio cada vez maior para os gestores públicos. As novas tecnologias de 

comunicação, além de facilitarem o acesso a informações, propiciaram muito mais 

transparência às ações do governo, tornando mais vísíveis o mau uso dos recursos e as falhas 

gerenciais. Assim, muitas das práticas tradicionais dos administradores públicos precisam 

passar por mudanças estruturais, objetivando se adequarem a essa nova realidade.  

Nesse contexto, a aplicação da Gestão por Processos na Administração Pública 

pode ser uma ferramenta importante para melhorar o desempenho dos órgãos e empresas 

governamentais. Além de facilitar a identificação das atividades cruciais, favorece a 

identificação de deficiências e o diagnóstico de como melhorar os resultados da organização.  

O objetivo específico deste estudo é avaliar o resultado da gestão orientada por 

processos na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que poderá servir de modelo para outros 

órgãos e empresas do Estado. Assim, após breve apresentação da base conceitual do referido 

modelo, serão verificados os avanços dele decorrentes, bem como o eventual aumento nos 

custos a ele associados, de forma a demonstrar seu efetivo retorno. Para se ter visão mais 

precisa sobre as mudanças ocorridas na organização, seram examinados com mais 

profundidade os efeitos gerados nas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.  

A abordagem do tema foi qualitativa, sendo que as informações utilizadas foram 

obtidas por meio de entrevista com integrante da organização e via pesquisa bibliográfica 

(livros, artigos, relatórios gerenciais e outros dados divulgados na internet realtivos ao tema). 

Além do relevante papel exercico pela Receita Federal e de sua complexidade organizacional, 

a escolha dela como objeto de investigação está relacionada com a experiência profissional da 

autora deste estudo, que estagiou nessa instituição por 7 (sete) meses no ano de 2013. 

O presente trabalho está organizado em sete tópicos, sendo este o primeiro. No 

segundo são feitos breves comentários sobre serviço público, incluindo os princípios regentes 
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e a evolução dos modelos de administração tradicionalmente utilizados nessa atividade. O 

terceiro trata do tema terceirização, considerando-se que essa é uma ferramenta gerencial 

importante, cujo uso pode ser otimizado pela aplicação da gestão por processo. O quarto 

tópico apresenta o conceito e os tipos de processos de uma organização, e o seguinte traz a 

definição de gestão por processo e um comparativo entre organização funcional com a 

organização por processo. A partir do sexto tópico adentra-se no tema específico deste 

trabalho, abordando-se inicialmente a aplicação do modelo BSC (Balance Scorecard) na 

Receita Federal, o qual antecedeu a Gestão por Processos. Em seguida passa-se à analise dos 

resultados obtidos com a implementação deste modelo. O sétimo tópico, que é referente à 

conclusão deste trabalho, traz as considerações finais a respeito dos ganhos efetivos que a 

Receita Federal obteve pela aplicação da Gestão por Processos. 

Espera-se que as constatações deste estudo possam estimular a utilização do 

referido modelo no setor público, de forma a propiciar um salto qualitativo nas ações do 

Estado. O foco nos processos de trabalho mais relevantes de cada organização deve resultar 

em produtos e serviços mais satisfatórios, podendo proporcionar, inclusive, redução da carga 

tributária.
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2   BREVE HISTÓRICO DOS MODELOS ORGANIZACIONAIS UTILIZADOS NO 

SERVIÇO PÚBLICO 

 

2.1 Serviço público 

 

Entende-se por serviços públicos aqueles prestados pelo Estado, sob os princípios 

constitucionais próprios, com o destino de atender às necessidades da população. Em suma, é 

esse o conceito consensualmente aceito pela doutrina administrativa.  

Para Bandeira de Mello (2006, p. 642 apud SANTOS, 2015) ,  

 
Serviço público é toda a atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade 

material destinada à satisfação da coletividade em geral, mas fruível singularmente 

pelos administrados, que Estado assume como pertinente a seus deveres e presta por 

si ou por quem lhe faça as vezes, sob um regime de Direito Público - portanto, 

consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais – instituído em 

favor dos interesses definidos como públicos no sistema normativo. 

 

No mesmo artigo Santos cita MEIRELLES: 

 

Serviço Público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, 

sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou 

secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado. Fora dessa 

generalidade não se pode indicar as atividades que constituem serviço público, 

porque variam de acordo com a exigência de cada povo e de cada época. Nem se 

pode dizer que são as atividades coletivas vitais que caracterizam os serviços 

públicos, porque ao lado destas existem outras, sabidamente dispensáveis pela 

comunidade, que são realizadas pelo Estado como serviço público. (MEIRELLES, 

1999, p. 297apud SANTOS, 2015). 

 

Os serviços públicos são, portanto, prerrogativas de órgãos e empresas da 

administração direta e indireta, instituídos por meio de legislação específica que, além dos 

estatutos de cada instituição, estabelece também os seus regimentos internos. Eles estão 

distribuídos nas esferas federal, estadual e municipal, em conformidade com o disposto nas 

respectivas Leis Maior, tendo em vista a natureza deles. 

 

2.2 Princípios que regem o serviço público 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil, que serve de diretriz para 

elaboração das constituições estaduais e leis orgânicas municipais, dispõe em seu artigo 37 

que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência. Logo, os serviços públicos devem ser prestados 
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conforme esses cinco princípios que regem as relações públicas e devem ser seguidos pelos 

servidores e gestores públicos, são eles: 

 

a) Legalidade. De acordo com o artigo 5°, inciso II, da Constituição Federal, 

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei (BRASIL, 2012, p. 13). Para o administrador público, esse 

princípio significa quesó será permitido um ato, um comportamento ou uma 

atividade que esteja em conformidade com a lei. 

b) Impessoalidade. O princípio da impessoalidade impõe àAdministração 

Pública a ausência de vontade pessoal. Seus objetivos devem sempre buscar o 

interesse público, não dando proveitos ou vantagens aos particulares. O 

administrador público deve ser impessoal, sem privilegiar determinadas 

pessoas em detrimento de outras.Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza [...]. (BRASIL, 2012, p. 13). 

c) Moralidade.Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que 

vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado 

participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas 

judiciais e do ônus da sucumbência. (BRASIL, 2012, p. 17). Esse princípio 

administrativo diz respeitoaos padrões éticos, ou seja, deve ser agregada a 

honestidade aos interesses sociais. 

d) Publicidade. Consta quetodos têm direito a receber dos órgãos públicos 

informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral [...], 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 

e do Estado. (BRASIL, 2012, p. 14). Assim, a Administração Pública tem o 

dever não só de fornecer as informações disponíveis sobre quem as solicita, 

como também de zelar pela transparência de suas atividades, uma vez que sua 

atuação está vinculada aos interesses da sociedade, que é seu principal cliente 

e financiador.  

e) Eficiência. O princípio da eficiênciaé mencionado no artigo 74, inciso II, da 

CF, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 

entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos 

públicos por entidades de direito privado (BRASIL, 2012, p. 58) que 
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determina a necessidade de ser avaliado, além da legalidade, o resultado da 

gestão orçamentária, financeira e patrimonial de órgãos e entidades da 

administração, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de 

direito privado, no tocante à eficácia e à eficiência.Esse princípio surgiu com o 

objetivo de transformar a estrutura administrativa burocrática de modo que as 

necessidades de adaptação aos novos parâmetros de organização 

fossemsuperadas de forma satisfatória. Esse princípio é considerado como 

econômico, pois busca que se tenha o melhor desempenho possível, a fim de 

serem atingidos os melhores resultados, com o menor custo, utilizando os 

meios disponíveis. 

 

Ressalta-se que, além de levar em consideração esses princípios, as atividades a 

cargo do gestor público não podem ser desempenhadas sem se preocupar com o interesse da 

coletividade, especialmente no tocante à qualidade e à produtividade na prestação dos 

serviços sob a responsabilidade deles. 

 

2.3 Modelos organizacionais 

 

Os modelos de gestão tradicionalmente aplicados na administração pública 

brasileira são designados como: patrimonialista (1500-1930), burocrático (1930-1990) e 

gerencialista (a partir de 1990) (DRUMOND, SILVEIRA e SILVA, 2014, p. 4). 

 

2.3.1 Patrimonialismo 

 

O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado trouxe a seguinte explicação 

sobre o patrimonialismo na Administração Pública: 

 

No patrimonialismo, o aparelho do Estado funciona como uma extensão do poder do 

soberano, e os seus auxiliares, servidores, possuem status de nobreza real. Os cargos 

são considerados prebendas. A res publica não é diferenciada das res principis. Em 

conseqüência, a corrupção e o nepotismo são inerentes a esse tipo de administração. 

No momento em que o capitalismo e a democracia se tornam dominantes, o mercado 

e a sociedade civil passam a se distinguir do Estado. Neste novo momento histórico, 

a administração patrimonialista torna-se uma excrescência inaceitável. (BRASIL, 

1995). 

 

A característica principal desse modelo é a ausência de separação entre os 

interesses públicos e privados (de quem está no poder). Foi comumente utilizado em todos os 
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regimes absolutistas. No patrimonialismo o Estado funciona como uma extensão do 

patrimônio do governante, que utiliza as rendas obtidas pelo governo para suprir, além das 

necessidades coletivas, aquelas estritamente pessoais, como a aquisição de calçados e roupas. 

Nesse caso, a administração pública deixa de atender aos interessesda sociedade, 

privilegiando a vontade de uma minoria. 

 

2.3.2 Burocrático 

 

O modelo burocrático foi criado com o intuito de romper as práticas do modelo 

patrimonialista: corrupção, nepotismo e arbitrariedade das ações públicas.Segundo Max 

Weber (1982, p. 229, apud FARIA E MENEGHETTI, 2011, p. 427),esse modelo estabelece 

relações de autoridade, delimitado por normas relativas aos meios de coerção e de consenso. 

Uma relação hierárquica se estabelece, definindo postos e níveis de autoridades, além de um 

sistema de mando e subordinação com gerência das atividades e tarefas delegadas por 

autoridade. 

No Quadro 1, em resumo, percebe-se os tipos de sociedades e autoridades com 

suas respectivas características, conforme o modelo burocrático (CHIAVENATO, 2003, p. 

260). 

Quadro 1 - Tipologias de sociedade e de autoridade e suas características segundo Weber. 

TIPOS  DE 

SOCIEDADE 

CARACTERÍS-

TICAS 

EXEMPLOS TIPOS  DE  

AUTORID. 

CARACTERÍSTI-

CAS 

LEGIMITA-

ÇÃO 

APARATO AD- 

MINISTRATIVO 

Tradicional Patriacal  e 

patrimonialista

Conservantis-

mo 

Clã, tribo, 

família, 

sociedade 

medieval 

Tradicional Não é racional. 

Poder herdado ou 

delegado. Baseada 

no "senhor"  

Tradição, 

hábitos, usos 

e costumes 

Forma 

patrimonial e 

forma feudal 

Carismática Personalista, 

mistica e 

arbitrária. 

Revolucionária

. 

Grupos 

revolucio-

nários, 

partidos 

políticos, 

nações  em 

revolução 

Carismática Não é racional, 

nem herdada, nem 

delegável. Baseada 

no "carisma" 

Característi-

cas pessoais 

(heroísmo, 

magia, poder 

mental) 

carismáticas 

do líder 

Inconstante e 

instável. 

Escolhido pela 

lealdade e 

devoção ao 

líder e não por 

qualificações 

técnicas 

Legal, 

racional ou 

burocrática 

Racionalidade 

dos meios e 

dos objetivos 

Estados 

modernos, 

grandes 

empresas, 

exércitos 

Legal, 

racional ou 

burocrática 

Legal, racional, 

impessoal formal. 

Meritocrática 

Justiça da Lei 

Promulgação 

e regulament. 

de normas 

legais 

previament 

definidas 

Burocracia 

Fonte: Chiavenato (2003). 

 

Aautoridade tradicional é aquela onde as ordens são dadas aos seus 
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subordinados e aceitas sem nenhum questionamento, sendo inteiramente legitimada pela 

poder exercido pela pessoal da qual elas emanam. 

 

A legitimação do poder na dominação tradicional provém da crença no passado 

eterno, na justiça e na maneira tradicional de agir. O líder tradicional é o senhor que 

comanda em virtude de seu status de herdeiro ou sucessor. Suas ordens são fixadas 

pelos costumes e hábitos e os seus súditos obedecem-no por respeito ao seu status 

tradicional (CHIAVENATO, 2003, p. 260). 

 

As características dessa autoridade, segundo Weber, são opatriarcalismo, o 

patrimonialismo e conservantismo. É baseadanoscostumes e tradições culturais de um 

determinado grupo, melhor representada pelas figuraspatriarcais nas sociedades antigas. 

Naautoridade carismática, embora o conceito seja semelhante à tradicional, é 

diferente dela, pois as ordens são aceitas pelos subordinados pela influência da personalidade, 

admiração, misticismo. Baseia-seno carisma, com o qual se identificam, e não meramente 

pelo domínio que o superior tem sobre o indivíduo. 

 

O poder carismático é um poder sem base racional, é instável e facilmente adquire 

características revolucionárias. Não pode ser delegado, nem recebido em herança, 

como o tradicional (CHIAVENATO, 2003, p. 260).  

 

Devido a essas características não é uma autoridade estável, pois a escolha é feita 

pela lealdade e devoção ao líder, e não por qualificações técnicos. No momento que 

essascaracterísticas não sejam mais reconhecidas como legítimas, a autoridade desaparece. 

A autoridade legal, racional ou burocrática parte para o racionalismo, onde as 

ordens são aceitas pelos seus subordinados quando são derivadas de conceitos considerados 

legítimos.  

 

O conjunto governante é eleito e exerce o comando de autoridade sobre seus 

comandos, seguindo certas normas e leis. A obediência não é devida a alguma 

pessoa em si, mas a um conjunto de regras e regulamentos legais previamente 

estabelecidos (CHIAVENATO, 2003, p. 261).  

 

É a base do Estado moderno, tendo como características a racionalidade dos meios e 

dos objetivos. Sua legitimidade decorre da lei e de sua regulamentação concretizada em 

normas previamente definidas. 

O modelo burocrático tem como característicasprincipaisaformalidade, a 

impessoalidade e o profissionalismo. Ele está presente na Constituição de 1988 e permeia 

todo o sistema do direito administrativo brasileiro. 

 

2.3.3 Gerencial
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O modelo de administração pública gerencial, pós-burocrático, foi introduzido no 

Brasil na década de 90. O modelo anterior, o burocrático, não conseguiu se sustentar 

diantedos problemas a ele inerentes: demora no atendimento, entraves às demandas sociais, 

prestação cara de serviços públicos, dentre outros. Com isso, um novo modelo de 

administração pública entrou em cena, com o intuitode resolver essas falhas: o modelo 

gerencial. 

Aimplementação do modelo gerencial no Brasil é explicada porBresser-Pereira 

(1996, p. 6apud BRITO, 2015) nos seguintes temos: 

 

A reforma gerencial de 1995 vem à tona com o intuito de pôr fim às práticas 

clientelistas e patrimonialistas do antigo modelo, isto é, instalar uma administração 

pautada nos “princípios da nova gestão pública” (new public management). Tal 

reforma veio trazer mudanças sólidas para a sociedade, ao invés de trazer mudanças 

institucionais com pouca significância, as quais são mais que comuns no contexto 

político da América Latina. 

 

A nova gestão pública trouxe vantagens e desvantagens. Proporcionou o 

aprimoramento dos órgãos governamentais, direcionados por ferramentas gerenciais e 

pelabusca da eficiência na gestão econômico-financeira. Por outro lado, algumas 

mazelasforam trazidas junto com o novo modelo: a baixa qualidade dos serviços, em função 

do contingenciamento de gastos sociais, e a centralização do processo decisório, que não 

estimula o desenvolvimento de instituições abertas à participação social. (PAES DE PAULA, 

2005bapud DRUMOND, SILVEIRA e SILVA, 2014, p. 8,). 
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3   TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

3.1 Conceito 

 

A terceirização de serviços não é um modelo de administração, todavia, dada a 

relevância dessa ferramenta e, considerando-se que ela pode se constituir em importante 

alternativa para o administrador, especialmente se estiver utilizando a gestão por processos, 

far-se-á breve abordagem sobre essa matéria. Trata-se de tema que tem sido alvo de intensas 

discussões na sociedade e no Congresso Nacional, havendo opiniões divergentes quanto ao 

seu disciplinamento entre empresários, trabalhadores, centrais sindicais e inclusive dentro do 

próprio governo.  

Em síntese, pode-se dizer que terceirização é a contratação de outra empresa para 

a realização de atividades consideradas secundárias para os objetivos principais da 

contratante, a fim de que esta possa direcionar sua energia e criatividade às ações tidas como 

essenciais. 

De acordo com Martins (2009, p. 176): 
 

Vários nomes são utilizados para denominar a contratação de terceiros pela empresa 

para prestação de serviços ligados a sua atividade-meio. Fala-se em terceirização, 

subcontratação, filialização, desverticalização, exteriorização do empregado, 

focalização, parceira, etc. Consiste a terceirização na possibilidade de contratar 

terceiro para a realização de atividades que não constituem o objeto principal da 

empresa. Essa contratação pode compreender tanto a produção de bens, como de 

serviços, como ocorre na necessidade de contratação de empresa de limpeza, de 

vigilância ou até para serviços temporários. 

 

Segundo Delgado (2003, p. 429-430): 
 

A terceirização de serviços é a relação trilateral que possibilita à empresa tomadora 

de serviços (empresa cliente) descentralizar e intermediar suas atividades acessórias 

(atividades-meio), para terceirizantes (empresa fornecedora), pela utilização de mão-

de-obra terceirizada (empregado terceirizado), o que, do ponto de vista 

administrativo, é tido como instrumento facilitador para a viabilização da produção 

global, vinculada ao paradigma da eficiência nas empresas. 

 

A terceirização é considerada como uma ferramenta para que as empresas 

contratantes consigam aperfeiçoar a qualidade e a competividade nas suas atividades-fins. 

Conforme Marcelino e Cavalcante (2012), foi constatado que nos anos 90 já se defendia a 

ideia de que as organizações deveriam focar nas suas atividades principais e delegar tarefas e 

processos intermediários a outras empresas. Esse discurso foi disseminado como uma ideia 

voltada para a modernidade e globalização, no sentido de inovação do ponto de vista 

organizacional.
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3.2 Formas de terceirização 

 

A terceirização apresenta várias modalidades, conforme suas características 

específicas. De acordo com Marcelino e Cavalcante (2012), as principais formas identificadas 

no Brasil são: 

 
a) Cooperativas de trabalhadores que prestam serviço para uma empresa 

contratante. Normalmente são ex-trabalhadores demitidos e incentivados a 

montar uma cooperativa. A cooperativa - que tem juridicamente status de 

empresa - é contratada pela empresa principal, e os seus trabalhadores passam a 

receber por produção - ou hora/aula, no caso de cooperativas de professores em 

escolas e faculdades particulares. 

 

b) Empresas externas, que pertencem a uma rede de fornecedores para uma 

empresa principal como, por exemplo, os fornecedores de autopeças para as 

montadoras, principal nicho desse tipo de terceirização. Possivelmente, é a 

forma de subcontratação mais organizada, menos precária e que sofre menos 

pressões contrárias à sua existência. É constituída por empresas de tamanho 

variado e, no caso das maiores, com participação de capitais multinacionais. 

Essa é uma forma de terceirização mais difícil de ser caracterizada como tal, 

devido à importância que as empresas de autopeças têm no mercado de trabalho 

brasileiro. Trata-se, entretanto, de uma cadeia ampla de trabalho subcontratado 

que converge para o produto final de uma ou mais empresas principais. No caso 

do setor automotivo, houve um processo posterior de transferência e (ou) 

externalização de setores da produção, mas, em larga escala, ele já nasceu 

estruturado em redes de subcontratação. Aqui, a terceirização em cascata é 

frequente. 

 

c) Empresas externas à(s) contratante(s), subcontratadas para tarefas específicas, 

tais como as centrais de teleatendimento e construtoras. 

 

d) Empresas de prestação de serviços internos à contratante: limpeza, manutenção, 

montagem, jardinagem, segurança, logística, recursos humanos etc. Essa é a 

forma clássica de terceirização, sobre a qual não pairam dúvidas da natureza das 

relações estabelecidas. São empresas contratadas, de maneira exclusiva ou não, 

de modo permanente ou não, para o desenvolvimento de atividades dentro da 

contratante. Esse tipo de terceirização acontece no setor produtivo e no de 

serviços, na iniciativa privada e nos serviços públicos, e pode estar presente 

tanto nas atividades consideradas secundárias quanto nas principais. 

 

e) As chamadas Personalidades Jurídicas (PJs): são empreendimentos sem 

empregados, que passaram a realizar atividades que eram desenvolvidas por 

trabalhadores assalariados formais. Trata-se de uma forma de terceirização que 

tem ganhado importância no cenário brasileiro. Embora seja constituída por um 

trabalhador apenas, há uma empresa interposta (a dele), que faz diminuir 

sensivelmente os custos com a força de trabalho (a sua própria) e a carga 

tributária que recai sobre as contratantes. 

 

f) Quarteirização ou terceirização delegada, ou ainda terceirização em cascata. Em 

nossa opinião, o termo "terceirização em cascata" define melhor o processo e 

abarca várias possibilidades de subcontratação por empresas já subcontratadas. 

Tal processo é comum nas redes de subcontratação e nos processos de 

terceirização dentro das refinarias brasileiras, por exemplo (Marcelino, 2008). 

Se o objetivo da subcontratação é sempre a diminuição dos custos com a força 

de trabalho, é fácil imaginar as consequências da terceirização em cascata na 

precarização das condições de utilização e remuneração da força de trabalho.
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3.3 Terceirização no Serviço Público 

 

Bandeira de Mello (2010, p. 703) assim lenciona a respeito do tema: 
 

Nos simples contratos de prestação de serviço o prestador do serviço é simples 

executor  material  para o poder público contratante. Daí que não lhe são transferidos 

poderes públicos. Persiste sempre o Poder Público como sujeito diretamente 

relacionado com os usuários e, de conseguinte, como responsável direto pelos 

serviços. O usuário não entretém  relação jurídica alguma com o contratado-executor 

material, mas com a entidade pública à qual o serviço está afeto. Por isto, quem 

cobra pelo serviço prestado – e o faz para si próprio – é o Poder Público. O 

contratado não é remunerado por  tarifas, mas pelo valor avençado com o 

contratante governamental. Em suma: o serviço continua a ser prestado diretamente 

pela entidade pública a que está afeto, a qual apenas se serve de um agente material. 

 

No âmbito do setor público, a terceirização não pode possuir como objeto 

determinado serviço como um todo. Sendo assim, ela não se confunde com a concessão e a 

permissão previstas na Lei nº 8.666/93, pois é exercida apenas em caráter acessório ou 

complementar das atividades-fins da Administração Pública. Esses institutos, por sua vez, 

envolvem a prestação de determinado serviço completamente, ou seja, todo o complexo de 

atividades necessárias à sua realização. Nesses casos, a execução do serviço compreende tanto 

a gestão operacional como a material. 

Pois bem, no presente momento a tercerização está sendo alvo de intensas 

discussões nos meios político, acadêmico, empresarial, trabalhista. É objeto do projeto de lei 

nº 4.330/2004, que tramitou por mais de 10 (dez) anos na Câmara dos Deputados, até que 

finalmente foi aprovado e encaminhado para apreciação do Senado, em abril de 2015.  

A proposta legislativa contempla importantes alterações nessa sistemática, sendo 

que uma das mais relevante e controversa é a extensão da terceirização para qualquer 

atividade (atualmente só pode ser para atividades-meio), inclusive das empresas estatais, não 

se aplicando apenas à administração pública direta, autarquias e fundações.  

Também tem causado polêmica os seguintes aspectos: a responsabilidade pelas 

obrigações trabalhistas está sendo atribuída somente à empresa terceirizada, embora a 

contratante responsa subsidiariamente – cabendo a esta apenas o dever de fiscalizar o 

cumprimento dessas obrigações; a representatividade sindical passar a ser do sindicato da 

empresa contratada; e abrangência da terceirização no serviço público.  

Os defensores do novo modelo de terceirização alegam que ele irá reduzir a 

informalidade, favorecendo a geração de empregos (o presidente da Federação das Indústrias 

de São Paulo – FIESP, Paulo Skaf, acredita que serão gerados 700 mil empregos em São 

Paulo e mais de 3 milhões no Brasil), e facilitar à empresa contratante se concentrar na 
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melhoria da qualidade de seu negócio principal. Já os críticos argumentam que o projeto de 

lei, na forma como foi aprovado na Câmara dos Deputados, poderá levar à precarização das 

relações de trabalhos, pois já ficou demonstrado que os terceirizados geralmente ganham 

menos e trabalham mais tempo que os trabalhadores diretos. 

Observa-se que a entidades representativas dos empregadores (confederações 

nacionais da indústria, do comércio, da agricultura, do transporte, das instituições financeiras) 

são a favor do PL 4330/2004. Já as centrais sindicais, representantes dos trabalhadores, eram 

contra a proposta original, mas, após a alteração relativa à representação sindical, decidiram 

apoiar o texto, segundo pronunciamento do deputado Paulo Pereira da Silva, ex-presidente da 

Força Sindical. Apenas a Central Única dos Trabalhadores (CUT) permanece contra. 

Ao que tudo indica o novo modelo de terceirização deverá ser aprovado, uma vez 

que já se faz presente em países capitalistas mais avançados e a globalização impõe a adoção 

de práticas mais modernas na relação capital-trabalho. Em princípio, pode ser vantajoso para 

as empresas, por possibilitar o foco no aprimoramento de produtos ou serviços. Todavia, para 

não representar um retrocesso na redução das desigualdades sociais, é fundamental que sua 

regulamentação proporcione segurança quanto aos direitos trabalhistas. 

Quanto à aplicação da nova sistemática no serviço público, poderá ser importante 

para revelar atividades (ou mesmo empresas) que não têm razão de serem realizadas por 

funcionários públicos, e que poderiam ser feitas com maior eficiência pela iniciativa privada. 

Assim, seriam evitados os custos com a realização de concursos públicos e ainda haveria o 

ganho com uma administração mais ágil e presente, que teria mais condições para coibir o 

desperdício e direcionar melhor a aplicação de recursos. 

Os altíssimos preços que se paga atualmente pelos combustíveis e pela energia 

elétrica têm relação direta com as deficiências gerenciais nas empresas responsáveis pela 

geração desses produtos, altamente suscetíveis aos efeitos nefastos da ingerência política. Os 

diversos casos de corrupção identificados na Petrobras, e que já se tem notícia de também 

haver na Eletrobras, corroboram esse entendimento. A terceirização pode propiciar ao gestor 

identificar melhor aquelas atividades que realmente são típicas do Estado, e direcionar seus 

esforços para melhorar os resultados nelas.  

Feitas essas breves considerações, deve-se alertar que a contratação de empresa 

fornecedora de mão de obra para a realização de serviços não repercutirá no resultado da 

presente análise, uma vez que será examinada a aplicação da gestão por processos na 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, que é órgão da administração pública direta, a qual 

permanecerá admitindo a terceirização apenas de atividades-meio. 
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De qualquer forma, considera-se que a gestão por processos pode propiciar 

condições para definir com mais clareza quais as atividades que seria vantajoso terceirizar, e 

quais aquelas que requerem a execução por funcionários de carreira. Portanto a terceirização 

tem ligação com o tema sob análise e, se bem utilizada, pode se constituir em importante 

instrumento de crescimento sócio-econômico. 
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4    PROCESSOS NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Para Harrington (1991 apud GONÇALVES, 2000a, p.7), processo é qualquer 

atividade ou conjunto de atividades que toma um input, adiciona valor a ele e fornece um 

output a um cliente específico. Os processos utilizam os recursos da organização para oferecer 

resultados objetivos aos seus clientes. 

Nesse mesmo texto, os autores Hammer e Champy (1994 apud GONÇALVES, 

2000a, p.7) traz também a seguinte definição: 

 

Um processo é um grupo de atividades realizadas numa seqüência lógica com o 

objetivo de produzir um bem ou um serviço que tem valor para um grupo específico 

de clientes. 

 

Paim et al (2009, p. 103) apresentam as seguintes definições acerca de processos: 

 
a) Os processos estão intrinsecamente ligados aos fluxos de objetos na 

organização, sejam eles objetos materiais, informações, capital, conhecimento, 

ideias ou qualquer outro que demande coordenação de fluxo. 

b) Os processos são objetos de controle e melhoria, mas também permitem que a 

organização os utilize como base de registro do aprendizado de como atua, 

atuou ou atuará em seu ambiente. 

c) Os processos são a organização em movimento, uma estruturação em 

movimento para a geração e entrega de valor. 

 

Uma definição de processo mais completa e atual é dada pela SEGEP – Secretaria 

de Gestão Pública (Ministério do Planejamento): “conjunto integrado e sincrônico de 

insumos, infraestruturas, regras e transformações, que adiciona valor às pessoas que fazem 

uso dos produtos e/ou serviços gerados”. (GESPÚBLICA, 2011). 

Gonçalves (2000a, p. 7) apresenta os seguintes modelos básicos de processos 

empresariais: 

Quadro 2 - Espectro dos principais modelos de processos. 

Processo como Exemplo Características 

Fluxo de material Processo de fabricação industrial • inputs e outputs claros 

• atividades discretas 

• fluxo observável 

• desenvolvimento linear 

• seqüência de atividades 

Fluxo de trabalho Desenvolvimento de produto 

Recrutamento e contratação de pessoal 

• início e final claros 

• atividades discretas 

• seqüência de atividades 

Série de etapas Modernização do parque 

industrial da empresa 

Redesenho de um processo 

Aquisição de outra empresa 

• caminhos alternativos para o resultado 

• nenhum fluxo perceptível 

• conexão entre atividades 

Atividades 

coordenadas 

Desenvolvimento gerencial 

Negociação salarial 

• sem seqüência obrigatória 

• nenhum fluxo perceptível 

Mudança de estados Diversificação de negócios • evolução perceptível por meio de indícios 



24 

 

 

 

 

Mudança cultural da empresa • fraca conexão entre atividades 

• durações apenas previstas 

• baixo nível de controle possível 

Fonte: Gonçalves (2000a). 

 

Esses modelos formam um espectro que abrange desde o maisconcreto e objetivo, 

baseado no fluxo de materiais, até o mais abstrato, que se fundamentana mudança de estados 

de um sistema. De acordo com Grahame LeBaron (1994 apud GONÇALVES 2000a, p. 8)as 

atividades de diversos processosempresariais são apenas inter-relacionadas ea essência deles é 

a coordenação dessasatividades. É o caso, por exemplo, dos processos de sucessão 

empresarial, desenvolvimentode tecnologia e negociação salarial. 

 

4.1 Tipos de processo: 

 

Gonçalves (2000a, p.10), destaca três categorias básicas de processos 

empresariais: 

a) os processos de negócio (ou de cliente), são aqueles que caracterizam a 

atuação da empresa e que são suportados por outros processos internos, 

resultando no produto ou serviço que é recebido por um cliente externo; 

 

b) os processos organizacionais ou de integração organizacional, são 

centralizados na organização e viabilizam o funcionamento coordenado dos 

vários subsistemas da organização em busca de seu desempenho geral, 

garantindo o suporte adequado aos processos de negócio; e 

 

c) os processos gerenciais, são focalizados nos gerentes e nas suas relações e 

incluem as ações de medição e ajuste do desempenho da organização.  

 

Quadro 3 - Classificação geral dos processos empresariais. 

Processos Tipo(a) 

Capacidad

e de 

geração de 

valor (b) 

Fluxobásic

o 
Atuação (c) 

Orientaçã

o (d) 
Exemplo 

De negócio 

(de 

cliente) 

De 

produçãofísica 
Primários Físico 

Transformaçã

o 
Horizontal 

Fabricação de 

bicicletas 

De serviço Primários Lógico 
Transformaçã

o 
Horizontal 

Atendimento de 

pedidos de clientes 
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Organizaciona

is 

 (apoio aos 

processos 

produtivos) 

Burocráticos De suporte Lógico 
Integração 

horizontal 
Horizontal Contas a pagar 

Comportamenta

is 
De suporte Lógico Não se aplica 

Nãodefinid

a 
Integraçãogerencial 

De mudança De suporte Lógico Não se aplica 
Nãodefinid

a 

Estruturação de uma 

nova gerência 

Gerenciais 

De 

direcionament

o 

De suporte 
De 

informação 

Integração 

horizontal 
Vertical 

Definição de metas da 

empresa 

De negociação De suporte 
De 

informação 

Integração 

horizontal 
Vertical 

Definição de preços 

com fornecedor 

De 

monitorização 
De suporte 

De 

informação 

Medição de 

desempenho 
Vertical 

Acompanhamentodo 

planejamentoeorçamen

to 

Fonte: Gonçalves (2000a). 

  

 

Os processos de negócio são ligados à essência do funcionamento da organização 

(DREYFUSS, 1996, apud GONÇALVES 2000a, p. 11). Os processos de negócio são aqueles 

típicos da empresa em que operam e são muito diferentes de uma organização para outra. Eles 

têm suporte nos sistemas que têm sido desenvolvidos ao longo de décadas de desafios e 

aperfeiçoamento. 

Os processos organizacionaisproduzemresultados imperceptíveis para os clientes 

externos, mas são essenciais para a gestão efetiva do negócio. E os processos gerenciais 

incluem as ações que os gerentes devem realizar para dar suporte aos demais processos de 

negócio. (GONÇALVES, 2000a, p.11). 

Com relação à capacidade de geração de valor para o cliente, os processos podem 

ser primários, quando incluem as atividades que geram valor para o cliente, ou de suporte, que 

são os conjuntos de atividades que garantem o apoio necessário ao funcionamento adequado 

dos processos primários (MARTIN, 1996 apud GONÇALVES 2000a, p. 12). 
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5   GESTÃO POR PROCESSOS 

 

Gerenciar uma organização com base em seusprocessos de trabalho parece ser 

uma alternativa para tornar a gestão mais eficaz. A adoção dessa técnica administrativa 

evidencia a importância dos papéis ligados a cada processo, os quais incluem a liderança do 

grupo, o vínculo entre as pessoas, as interações grupais, o desenvolvimento do conhecimento. 

Dessa forma, o gestor tem uma visão completa das equipes e dos fluxos de procedimentos 

envolvidos, facilitando assim a identificação de falhas e o melhor direcionamento dos 

recursos disponíveis. 

Conforme Stewart (1992 apud GONÇALVES 2000b, p. 16), na gestão por 

processos são levados em conta objetivos externos; os empregados e recursos são agrupados 

para produzirum trabalho completo; e a informação segue diretamente para onde é necessária, 

sem o filtro da hierarquia. Logo, o funcionamento das empresas de acordo com essalógica 

implica a adoção de novas maneirasde trabalhar e de gerenciar o trabalho. 

Em síntese, a gestão por processos é uma técnica administrativa utilizada tanto em 

organizações públicas quanto privadas,na qual as atividades são projetadas como um sistema, 

no qual ocorre a combinação de recursos (pessoas, materiais, financeiro...) necessários para se 

atingir metas específicas. Essa sistemática facilita a interação entre as partes envolvidas, 

favorecendo a melhor aplicação dos recursos e a inovação. 

 

5.1 Organizações funcionais versus organizações por processos 

 

A estrutura de nossas organizações se manteve basicamente a mesma ao longo do 

século XX, herançada Revolução Industrial inglesa,e só foi reformada a partir do surto 

industrial no final do século XIX, também conhecido como “Era Mauá”. As organizações que 

surgiram nessa época foram assentadas sobre vários pressupostos, tais como: as empresas 

voltadas para dentro, ou seja, para suas próprias atividades, com estruturas hierárquicas 

pesadas de rígidas. (GONÇALVES E DREYFUSS, 1995 apud GONÇALVES 2000b, p. 9). 

 

5.1.1 Organizações funcionais 

 

As estruturas organizacionais convencionais apresentam algumas características 

indesejáveis que comprometem o desempenho das empresas: elas priorizam as funções (áreas 

verticais) em detrimento dos processos essenciais e exageram na divisão de tarefas, pois 
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adotam o critério da otimização do funcionamento das áreas funcionais, o que leva à 

hiperespecialização (Gonçalves, 2000b, p. 11). 

Nesse caso as empresas são constituídas por uma estrutura hierárquica, onde suas 

atividades são predominantes padronizadas e controladas pelos cargos de chefia, garantindo o 

atendimento a normas pré-estabelecidas.  

Abaixo seguem as características de uma organização tradicional: (PORTAL 

GESTÃO, 2010). 

a) Estrutura 

 Burocrática, hierárquica; 

 Vertical, funções e departamentos isolados; 

 Centrada internamente; 

 Rígida e formal com sistemas de controle fortes 

b) Valores 

 Conformidade, previsibilidade e estabilidade; 

 Comando e controle; 

 Produtos produzidos em massa e volume 

c) Postos: politicas, papéis, responsabilidades 

 Passa a pente fino novo recrutas em função de desempenhos anteriores, 

usando referências e entrevistas individuais; 

 Contrata os melhores e dá-lhes formação para que subam na escala 

empresarial; 

 Assimila novos empregados na cultura com procedimentos cuidados; 

 Clarifica papéis e responsabilidades com descrições de posto explícitas; 

 Usa linhas de montagem e postos especializados; 

 Centra-se no individuo e apoia o emprego para a vida; 

 Valoriza a antiguidade e a lealdade 

d) Sistemas de desempenho e recompensa 

 Avalia o desempenho individual; 

 Especifica o resultado de atividades e avalia os indivíduos consoante esses 

resultados; 

 Avalia o desempenho por comparação com o desempenho passado ou de 

outros; 
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 Promove segundo padrões e requisitos funcionais bem definidos; 

 Oferece segurança e retribuição constante com picos e benefícios para 

motivar e fidelizar, mas com poucos incentivos para a mudança. 

e) Programas de formação e desenvolvimento 

 Formação para um posto especifica; 

 Programas de desenvolvimento para gestores e executivos de topo 

 

Percebe-se que a ideia de uma organização tradicional consiste basicamente numa 

estrutura onde os gestores, que estão no topo da pirâmide, são qualificados a tomarem 

decisões sozinhas. 

 

Nessa situação, as empresas têm estruturas hierárquicas rígidas e pesadas, repleta de 

“caixinhas”que executam pedaços fragmentados de processos de trabalho. Em cada 

“caixinha”, predominam atividades padronizadas, controladas por vários níveis de 

chefia, cuja função principal é garantir o comprimento das normas (Gonçalves e 

Dreyfuss, 1995, apud GONÇALVES 2000b, p. 11). 

 

5.1.2 Estrutura organizada por processos 

 

As organizações estão aplicando esse novatécnica de gestão visando atender 

melhor aos seus clientes e, consequentemente, melhorar os resultados para seus proprietários.  

 

As empresas estão procurando se organizar por processos para terem maior 

eficiência na obtenção do seu produto ou serviço, melhor adaptação à mudança, 

melhor integração de seus esforços e maior capacidade de aprendizado 

(GONÇALVES, 2000b, p. 9). 

 

A gestão orientada por processos surgiu com a forma organizacional dominante 

para o seculo XXI (HAMMER, 1996 apud GONÇALVES 2000b, p. 12). As empresas estão 

adotando esse novo método, de modo que a ação individual ceda espaço para o trabalho em 

equipe, voltado para obter o melhor resultado possível. 

A importância dessa sistemática vai da identificação e definição dos processos 

essenciais para o sucesso da empresa, passa pelo aperfeiçoamento de tais processos e pela 

priorização deles na gestão da empresa como um todo, e chega até a redefinição da estrutura e 

do funcionamento da organização em função dos seus processos básicos. 

Abaixo seguem os principais estágios que as empresas passam até chegarem a 

essa nova técnica administrativa, partindo de um modelo puramente funcional até o baseado 

em processos, segundo Gonçalves (2000b, p. 14): 
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Quadro 4 - Os estágios da evolução para a organização por processos. 

Quadro 1 – Os estágios da evolução para a organização por processos 

 

Etapas 

A B C D E 

Ondeestamos 
Processo, 

queprocessos? 

Identificamos 

nossos processos, 

subprocessos e 

subsubprocesso. 

Melhoramosospr

ocessosessenciai

s. 

Redistribuímos 

nossos recursos ao 

longo de nossos 

processos 

essenciais e 

atribuimos a 

responsabilidade a 

um processowner. 

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 

enquadradas 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 empressas 

começam 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 

para ir em 

termos de 

negócio. 

Enquanto o 

assunto é pura 

manufatura, as 

chances de 

aperfeiçoamento 

radical são 

limitadas. 

Aperfeiçoamento 

de gargalos e 

obtenção de 

melhoras de 

eficiência 

pontuais. 

Aperfeiçoament

o dos processos 

essenciais, 

cortando as 

atividades e 

funções que não 

agregam valor. 

Gestão de alguns 

processos isolados 

e integração com 

processos 

auxiliares 

Gestão 

integrada dos 

processos 

essenciais. 

Fonte: Gonçalves (2000b) 

As organizações no estágio A são aquelas que ainda não deram passos decididos em 

direção à estruturação por processos. Algumas se questionam sobre a validade de 

adotar uma estrutura por processos, outras só conseguem perceber os seus processos 

de manufatura, mas existem também aquelas empresas que, por diversos motivos, 

não chegaram a considerar seriamente a idéia de se reestruturar. Nas organizações 

tradicionais, os processos são ignorados. São empresas que ainda precisam passar 

por uma etapa de conscientização a respeito do assunto. Para essas empresas, as 

chances de uma mudança radical são muito limitadas. 

As organizações no estágio B já têm seus processos e subprocessos identificados, 

porém o foco do esforço ainda está centrado nas funções. Seus processos são 

enquadrados na estrutura funcional e geralmente empregam formas de trabalho 

antigas. As empresas dessa categoria limitam-se a aperfeiçoar os gargalos e obter 

mais eficiência operacional. Seu grande desafio é o mapeamento dos seus processos 

e a identificação dos processos essenciais em torno dos quais se organizar. 

As organizações no estágio C são aquelas que, embora já tenham identificado seus 

processos e melhorado seus processos essenciais, ainda raciocinam por funções. 

Nessas empresas, o poder ainda se concentra nas unidades verticais, que resistem 

fortemente à idéia de horizontalizar a gestão. Geralmente, o máximo que podem 
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tentar é aperfeiçoar seus processos essenciais, acrescentando-lhes tecnologia e 

cortando as atividades e funções que não agregam valor para o cliente final. Em 

termos de passos adiante, podem adotar novos critérios para redistribuir seus 

recursos, de preferência, em função dos seus processos essenciais, e não das 

unidades verticais, e atribuir cada processo essencial a um processowner. 

As organizações no estágio D já tomaram todas as providências das etapas 

anteriores. Geralmente, distribuem seus recursos ao longo de seus processos 

essenciais e atribuem a responsabilidade da gestão de cada processo essencial a um 

processowner. No entanto, ainda trabalham com estruturas antiquadas e, apesar de 

estarem começando a obter resultados, a ênfase em processos provoca um alto 

desconforto na organização. Em termos de negócios, podem conseguir aperfeiçoar 

bastante o desempenho de processos isolados, integrando-os aos processos 

auxiliares. Sua grande tarefa, a partir desse ponto, é desenvolver um novo modelo 

estrutural, rompendo com as principais funções, reformulando os referenciais e os 

mecanismos de gestão e, finalmente, implantando a nova organização. 

E as organizações no estágio E são aquelas que já foram desenhadas pela lógica dos 

processos essenciais. Muitas vezes, são empresas novas, que não têm compromissos 

estruturais e organizacionais com o passado e que surgem já dentro de novos 

referenciais de organização e de negócio. São empresas capazes de realizar a gestão 

integrada de seus processos essenciais e de colher os resultados dessa integração. 

Sua grande tarefa é a monitoração permanente da definição do seu negócio e o ajuste 

dos processos adequados para seu negócio sempre que necessário, adequando a 

organização a cada momento, como um organismo vivo. 

 

Para Gonçalves (2000b, p. 15), a finalidade desse modelo de classificação 

dasempresas é identificar o estágio de cada uma, de modo a ser possível avaliar a situação 

individualmente.Assim, tem-se a possibilidade de fazer sugestões para a mudança de etapa, e 

claro, identificar o esforço necessário para essa transformação. Também é possível avaliar o 

nível de preparo da alta gestão em função da etapa em que a empresa está e do desafio de 

mudar a etapa seguinte.  
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6   A APLICAÇÃO DA GESTÃO POR PROCESSOS NA RECEITA FEDERAL 

 

A Receita Federal foi criada pelo decreto nº 63.659, de 20 de novembro de 1968, 

substituindo a Diretoria-Geral da Fazenda Nacional, criada por Getúlio Vargas em 1934. 

Representou significativo avanço na administração tributária do País, pois nasceu da 

unificação de diversos órgãos fiscais, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias. 

Inovadora, substituiu a estrutura baseada em tributos por uma organização norteada por 

funções (fiscalização, arrecadação, tributação e informações econômico-fiscais), promovendo 

maior integração entre fisco e contribuintes, de forma a estimular o incremento da 

arrecadação espontânea e propiciar o acesso às informações pessoais privativas de interesse 

de cada cidadão. 

Com a denominação atual de Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, 

atribuída a partir da fusão com a Secretaria da Receita Previdenciária ocorrida em 2007(Lei nº 

11.457, de 16 de março de 2007), é um órgão cuja complexidade operacional e importância 

para o funcionamento do Estado representa grande desafio para qualquer administrador. Sua 

principal função é simplesmente prover os recursos necessários para o desempenho das 

diversas funções estatais a cargo da União, sendo que também é responsável pelo controle 

aduaneiro da entrada e saída de mercadorias no País.  

De acordo com o Relatório de Atividades do exercício 2013: 

 

A RFB foi responsável por arrecadar mais de R$ 1,1 trilhões em receita 

administradas diretamente (cerca de 62% da arrecadação nacional), contou com o 

trabalho de 565 unidades administrativas, distribuídas em todo o território nacional, 

e com a atuação de mais de 24 mil servidores em exercício. (4DA FAZENDA, 

2013) 

 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil responde pela administração dos 

tributos de competência da União, inclusive os previdenciários, abrangendo parte significativa 

das contribuições sociais do País. Também subsidia o Poder Executivo federal na formulação 

da política tributária brasileira, previne e combate a sonegação fiscal, o contrabando, o 

descaminho, a pirataria, a fraude comercial, o tráfico de drogas e de animais em extinção e 

outros atos ilícitos relacionados ao comércio internacional.  

Para se ter uma idéia melhor das atividades desenvolvidas pela RFB, seguem 

relação de suas competências constantes na sua página eletrônica: 

 

 administração dos tributos internos e do comércio exterior; 
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 gestão e execução das atividades de arrecadação, lançamento, cobrança 

administrativa, fiscalização, pesquisa e investigação fiscal e controle da 

arrecadação administrada; 

 gestão e execução dos serviços de administração, fiscalização e controle 

aduaneiro; 

 repressão ao contrabando e descaminho, no limite da sua alçada; 

 preparo e julgamento, em primeira instância, dos processos administrativos de 

determinação e exigência de créditos tributários da União; 

 interpretação, aplicação e elaboração de propostas para o aperfeiçoamento da 

legislação tributária e aduaneira federal; 

 subsídio à formulação da política tributária e aduaneira; 

 subsídio à elaboração do orçamento de receitas e benefícios tributários da 

União; 

 interação com o cidadão por meio dos diversos canais de atendimento, 

presencial ou a distância; 

 educação fiscal para o exercício da cidadania; 

 formulação e gestão da política de informações econômico-fiscais; 

 promoção da integração com órgãos públicos e privados afins, mediante 

convênios para permuta de informações, métodos e técnicas de ação fiscal e 

para a racionalização de atividades, inclusive com a delegação de competência; 

 atuação na cooperação internacional e na negociação e implementação de 

acordos internacionais em matéria tributária e aduaneira;(MINISTÉRIO DA 

FAZENDA, 2015) 

 

Além da importância de suas atribuições e de sua enorme estrutura administrativa, 

dada a reconhecida qualidade de seu corpo funcional, a RFB é um órgão que tem servido de 

espelho para os demais integrantes do executivo, e geralmente é pioneira na implementação 

de técnicas e procedimentos objetivando melhorar sua gestão. Assim, afigura-se como fonte 

ideal para se verificar o resultado efetivo da implementação de novos modelos gerenciais no 

âmbito da Administração Pública. 

Sendo assim, optou-se por direcionar o presente estudo para o exame da 

implementação da gestão por processos na Secretaria da Receita Federal do Brasil. Pretende-

se demonstrar os resultados obtidos e avaliar o desempenho da gestão, a fim de proporcionar 

um parâmetro concreto para os demais órgãos da administração pública, no tocante à 

efetividade da aplicação do referido modelo no serviço público. 

 

6.1 Aplicação do modelo BSC (Balance Scorecard) 

 

De acordo com os dados constantes no relatório “Construindo a Nova Receita 

Federal do Brasil”, de 3 de julho de 2012, a partir de 2008 começou a ser implementada na 

RFB a gestão por resultados baseada no modelo Balances Scorecard (BSC) (RECEITA 

FEDERAL DO BRASIL, 2012).As empresas que tem optado pela utilização do BSC buscam 

sobreviver e prosperar na era da informação, onde a globalização, a rapidez das inovações 



33 

 

 

 

 

tecnológicas e a concorrência ditam as tendências do mercado. Nesse modelo, as ações 

desenvolvidas podem ser definidas tendo em vista as seguintes perspectivas, considerando o 

conteúdo apresentado por Kaplan e Norton (1997, p. 29-30): 

 

a) Financeira – São as medidas que avaliam o desempenho da organização 

com relação à lucratividade, fluxo de caixa, custo unitário de produção, entre outros 

indicadores que tenham como foco de avaliação a relação entre valores monetários e 

outras variáveis. Tratando-se de um órgão governamental, essas medidas precisam 

ser adaptadas às características da instituição. No caso da RFB, pode ser utilizada 

como parâmetro básico a arrecadação de tributos. 

b) Cliente – São os segmentos da sociedade foco da organização. As medidas 

podem percorrer as seguintes dimensões: satisfação dos clientes; impacto dos 

produtos gerados; reclamações; capacitação de clientes; participação no mercado, 

entre outros. Um dos objetivos fundamentais a ser perseguido pelas instituições 

públicas em geral é o reconhecimento da sociedade da sua importância, tendo em 

vista a necessidade, o custo e a qualidade dos serviços prestados. 

c) Processos internos – Essa perspectiva está relacionada coma identificação 

dos processos que são cruciais para o bom desempenho a organização, direcionando 

as ações para o aperfeiçoamento deles. Além da melhoria contínua de alguns 

processos, outros podem ser criados, em função de necessidades dos clientes. Em 

alguns casos, não como alterar os resultados do processo. Assim, também é preciso 

inovar. Caso a organização não esteja atenta para as inovações, possivelmente ficará 

estagnada e entrará em declínio. Essa dimensão poderá ser avaliada pelas seguintes 

medidas: tempo para desenvolvimento de novos produtos (identificação da 

necessidade até a oferta); carga e capacidade; retrabalho; processos planejados, 

monitorados, avaliados e melhorados etc. 

d) Aprendizado e crescimento – Essa perspectiva está associada à infra-

estrutura da organização disponível para o crescimento e as melhorias de longo 

prazo. É preciso entender que, para a geração de novas tecnologias associadas aos 

processos e atendimentos dos clientes, é fundamental que ocorram investimentos 

constantes na busca e aquisição de novos conhecimentos. Para Kaplan e Norton, o 

aprendizado e o crescimento provêm de três principais fontes: pessoas, sistemas e 

procedimentos. As medidas podem ser exemplificadas por meio de: produtividade 

dos funcionários; retenção de funcionários; satisfação dos funcionários; alinhamento 

de competências; capacitações eficazes (condizentes com as necessidades); 

desenvolvimento de habilidades estratégicas, entre outros. (NORTON E KAPLAN, 

1997, p. 29-30) 

 

Com a implantação desse modelo, a gestão da RFB passou a ter em vista, cada vez 

mais, os impactos decorrentes de seus produtos e serviços, e não apenas o controle dos meios 

para produzi-los. A administração passou a levar mais em consideração os processos de 

trabalho, e não somente as funções do órgão. Esse novo modelo pressupõe que, para cada 

necessidade dos clientes, será realizado um conjunto de atividades, até que o produto ou 

serviço atenda aos requisitos pré-estabelecidos. Tudo isso num espaço organizacional que não 

tenha barreiras ou numerosos níveis hierárquicos, de forma a ficarem perceptíveis os pontos 

de começo, meio e fim do processo. 

Dando seguimento a esse nova filosofia gerencial, a RFB desenvolveu três 

instrumentos basilares para executar e avaliar seu planejamento estratégico: 
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a) “Cadeia de Valores” – define e consolida os chamados macroprocessos 

finalísticos e de apoio;  

b) “Painel de Desempenho” – que é a representação gráfica dos indicadores 

estratégicos definidos para avaliar os objetivos estratégicos; e, 

c) “Portfólio de Projetos Estratégicos Institucionais” – que são projetos 

priorizados em seguimento às orientações do Plano Plurianual e do Mapa 

Estratégico, acompanhados diretamente pelo Gabinete do Secretário da RFB. 

Os objetivos do novo modelo de gestão se refletem nos seus marcos institucionais, 

conforme se pode constatar na definição de sua missão, visão de futuro e valores a seguir 

reproduzidos: 

a) Missão Institucional: Exercer a administração tributária e aduaneira com 

justiça fiscal e respeito ao cidadão, em benefício da sociedade. 

b) Visão de Futuro: Ser uma instituição de excelência em administração 

tributária e aduaneira, referência nacional e internacional. 

c) Valores Institucionais: Respeito ao cidadão, integridade, lealdade com a 

instituição, legalidade, profissionalismo e transparência. 

De acordo com dados publicados pela Coordenação-Geral de Planejamento, 

Organização e Avaliação Institucional – Copav, a Receita Federal possui 6 (seis) 

macroprocessos finalísticos, assim considerados por estarem relacionados aos objetivos 

maiores da organização. São aqueles processos de trabalho que efetivamente entregam valores 

às partes interessadas (sociedade, cidadãos, empresas, governo etc.). No quadro apresentado a 

seguir, ao lado desses macroprocessos estão indicados os principais valores gerados, 

observando-se que, cada um atua diretamente na entrega de um valor principal, mas também 

contribui indiretamente para a entrega dos demais. 
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Quadro 5 – Valores ligados aos macroprocessos. 

MACROPROCESSO VALORES 

GESTÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIAS E 

ADUANEIRAS 
APERFEIÇOAMENTO DOS SISTEMAS 

TRIBUTÁRIO E ADUANEIROS 

GESTÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ARRECADAÇÃO FEDERAL 

FISCALIZAÇÃO E COMBATE A ILÍCITOS 

TRIBUTÁRIOS E ADUANEIROS 
COMBATE A ILÍCITOS E À EVASÃO FISCAL 

CONTROLE ADUANEIRO EXCELÊNCIA DO CONTROLE DO COMÉRCIO 

EXTERIOR E PROTEÇÃO À SOCIEDADE 

PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

TRIBUTÁRIOS E ADUANEIROS 
SEGURANÇA JURÍDICA E REDUÇÃO DE 

LITÍGIOS 

RELACIONAMENTO COM SOCIEDADE, 

GOVERNOS E ORGANISMOS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS E 

FORTALECIMENTO DO RELACIONAMENTO 

INSTITUCIONAL 

Fonte: Ministério da Fazenda (2014) 

 

6.2 A Gestão por Processos na Receita Federal 

 

A partir da identificação de seus macroprocessos, a Secretaria da Receita Federal 

do Brasilelaborou sua Cadeia de Valor (Anexo A), que é a representação gráfica de como são 

organizados e agrupados os processos de trabalho da instituição, a fim de que ela cumpra sua 

missão e gere valores para seus clientes. Foi então implementada a gestão por processos que, 

alinhada ao planejamento estratégico, passou a propiciar tomada de decisão mais assertiva 

com relação à priorização das iniciativas de melhoria e inovação, orientando a Receita Federal 

no alcance de sua Visão de Futuro.  

De acordo com informações divulgadas pela Copav, o planejamento estratégico da 

Receita Federal é elaborado a partir da reunião de informações de várias fontes, tais como os 

resultados de pesquisas de imagem e satisfação quanto à instituição, diagnóstico 

organizacional, avaliação dos processos de trabalho (conforme sua Cadeia de Valor) e 

cenários prospectivos. Os referenciais estratégicos (Missão, Visão de Futuro e Valores) são 

elementos que compõem e fundamentam essa atividade. 

Segundo a Copav, o Mapa Estratégico da Receita Federal (Anexo B) foi 

construído com base na Cadeia de Valor e representa o modo como a Receita Federal 

pretende cumprir sua Missão e alcançar sua Visão de Futuro. Após análise do nível dos 

processos de trabalho, foram identificados os maiores desafios que deveriam ser superados, o 

que deu origem às escolhas estratégicas consubstanciadas em 21 objetivos presentes no 

referido Mapa, distribuídos em três perspectivas: "Pessoas e Recursos" - a base de 
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sustentação da Instituição; "Processos Internos" - as atividades desenvolvidas na Receita 

Federal; e "Resultados" – o que deve ser entregue ao Estado e à sociedade. 

 

6.2.1 A Implementação da Gestão por Processos 

 

Todas as ferramentas administrativas já mencionadas demonstram claramente o 

avanço da Receita Federal na implementação de técnicas mais modernas de administração. A 

gestão por processos foi efetivamente implementada e encontra-se em fase de aprimoramento, 

com o mapeamento mais detalhado de tarefas e atribuições referentes a cada processo 

estratégico. Resta analisar se o uso dessa técnica está produzindo os resultados esperados, de 

forma a ser ter um referencial prático para disseminação dela a outros órgãos e esferas 

governamentais.  

Consta no Relatório de Atividades de 2013 que: 

 

Buscando orientar suas áreas técnicas, a Receita Federal consolidou quatro 

instrumentos basilares de sua gestão: a Cadeia de Valor, o Mapa Estratégico, o 

Painel de Desempenho e o Portfólio de Projetos Estratégicos Institucionais. 
A Cadeia de Valor é a representação gráfica de todos os processos de trabalho da 

Receita Federal. Por meio dela, é disposta a forma como eles são organizados e 

agrupados com vistas ao cumprimento de sua missão. Ela propicia a visão de inter-

relacionamento entre os processos, evidenciando a necessidade de compartilhamento 

de informações e constituindo-se em instrumento norteador de todo o trabalho de 

implantação de uma cultura de gestão orientada a processos. Essa maneira de 

atuação faz com que a Receita Federal foque seus esforços e recursos para a 

melhoria do desempenho daqueles processos considerados críticos para a 

organização, de forma que não impactem a execução de sua estratégia. 

(MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2014a) 

 

Para melhor compreensão dos processos constantes na Cadeia de Valores, 

apresenta-se a seguir a definição das ações por eles abrangidas, extraída da página eletrônica 

da Receita Federal (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2014): 

 

Processo: GESTÃO DAS POLÍTICAS TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA 

 formular e analisar propostas de política tributária e aduaneira 

Compreende a realização de estudos coordenados e a proposição de medidas que 

visam a aperfeiçoar o sistema tributário brasileiro quanto à simplificação do modelo 

e a busca da equidade. Contempla também a análise de propostas de política 

tributária e aduaneira originadas de órgãos do Poder Executivo, do Poder Legislativo 

e de setores da sociedade, com vistas ao cálculo de impacto orçamentário-financeiro 

que as medidas podem gerar. 

 monitorar e avaliar o sistema tributário e aduaneiro  

Compreende a análise econômico-tributária e sua correlação com a arrecadação com 

vistas a previsão de receitas para fins orçamentários, bem assim de identificação de 
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distorções setoriais que permita a proposição de ações com o intuito de aperfeiçoar 

os processos internos e subsidiar alterações na legislação tributária e aduaneira. 

 acompanhar e subsidiar a avaliação das políticas públicas 

implementadas com benefício fiscal 

Contempla o acompanhamento das políticas públicas implementadas com base em 

benefício fiscal envolve a identificação dessas politicas, as estimativas dos custos 

tributários de tais políticas, bem como contribuir com subsídios para a avaliação de 

seus resultados pelos respectivos órgãos gestores. 

Processo: GESTÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 

 gerir o crédito tributário e a arrecadação 

Compreende as atividades de gestão do crédito tributário e dos procedimentos de 

arrecadação, de habilitação e reconhecimento de benefícios fiscais e regimes 

especiais de tributação, monitorar a arrecadação dos contribuintes relevantes, 

exercer o controle do cumprimento das obrigações acessórias e atuar na garantia do 

crédito tributário. 

 gerir direito creditório de contribuinte 

Compreende a recepção e tratamento de pedidos e declarações de compensação, 

análise de crédito, execução da compensação e pagamento das restituições, 

ressarcimentos e reembolsos, permitindo o deferimento ou indeferimento dos 

pedidos, homologação ou não da compensação e do eventual pagamento de saldo 

remanescente. 

 controlar benefícios fiscais e regimes especiais de tributação 

Contempla a habilitação em regimes especiais de tributação e a concessão de 

benefícios fiscais, procedendo ao cancelamento em caso de descumprimento dos 

requisitos concessórios. 

 monitorar grandes contribuintes 

Compreende o acompanhamento, a análise e a avaliação de conformidade tributária 

relacionadas aos maiores contribuintes. 

 controlar o cumprimento das obrigações acessórias 

Abrange o gerenciamento das atividades relacionadas às declarações, visando à 

correta constituição do crédito tributário confessado, incluindo o controle 

sistemático e tempestivo de contribuintes omissos e a aplicação de penalidades nos 

casos de falta ou de atraso no cumprimento da obrigação acessória. 

 atuar na garantia do crédito tributário 

Consiste em resguardar os interesses da Fazenda Pública, garantindo a satisfação do 

crédito tributário por meio de medidas tempestivas de arrolamento e de 

representação de proposição de medida cautelar fiscal. 

Processo: FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E COMBATE A ILÍCITOS 

Consiste em promover a conformidade tributária espontânea do contribuinte e em 

identificar e selecionar sujeitos passivos na condição de não cumprimento da 

obrigação tributária ou que incorram na prática de ilícitos tributários e aduaneiros e 

executar procedimento de fiscalização para constituir o crédito tributário. 

 promover a conformidade tributária 

Compreende atividades que reduzam os custos de conformidade dos contribuintes e 

induzam e fomentem o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias principal 

e acessória. 

 realizar pesquisa e seleção 



38 

 

 

 

 

Envolve as atividades relacionadas à identificação de sujeitos passivos na condição 

de não cumprimento da legislação tributária federal. 

 realizar a fiscalização 

Compreende as atividades relacionadas à execução de procedimento fiscal visando a 

verificação de conformidade e de cumprimento da legislação tributária. 

 realizar a vigilância e repressão 

Consiste na realização das ações de vigilância e repressão aduaneira voltadas à 

identificação e combate aos crimes de contrabando e descaminho, através da 

retenção e apreensão de mercadorias e veículos e aplicação das demais penalidades 

previstas. 

 realizar ações de pesquisa e investigação 

Consiste no desenvolvimento de ações especializadas visando à obtenção, análise, 

difusão e salvaguarda de dados e conhecimentos no interesse da Administração 

Tributária e Aduaneira, para subsidiar ações de fiscalização, repressão e combate a 

irregularidades, fraudes e ilícitos tributários e aduaneiros principalmente os 

perpetrados por grupos organizados, e subsidiar os órgãos responsáveis pela 

persecução penal no combate aos ilícitos tributários, aduaneiros, à lavagem de 

dinheiro e a outros ilícitos praticados em detrimento da Administração Tributária 

Federal. 

Processo: CONTROLE ADUANEIRO 

Consiste em realizar o controle e a fiscalização da entrada e saída de mercadorias de 

origem estrangeira no país, o acompanhamento do despacho aduaneiro, a verificação 

da correta informação da base de cálculo de incidência dos tributos devidos na 

operação e o controle da aplicação de medidas de defesa comercial. 

 controlar processos de importação e exportação 

Contempla o controle e a fiscalização dos processos de importação, exportação e 

controle de carga nos modais marítimo, aéreo e terrestre. 

 realizar auditorias de conformidade aduaneira e fiscal 

Consiste na realização de auditoria de conformidade aduaneira e fiscal. 

 controlar processos aduaneiros diferenciados 

Consiste no controle dos processos aduaneiros diferenciados, incluindo remessa 

postal, remessa expressa, controle de bagagem e de veículos. 

 gerenciar riscos operacionais aduaneiros 

Refere-se ao gerenciamento dos riscos operacionais aduaneiros em todos os 

processos de exportação, importação e trânsito, bem como a realização de pesquisa e 

seleção para auditoria fiscal, visando obter o aumento do grau de eficácia na seleção 

e a efetividade da atuação no combate às irregularidades nas operações. 

 autorizar intervenientes 

Consiste na habilitação de pessoas jurídicas e pessoas físicas, e de seus 

representantes, para atuar no comércio exterior. 

 controlar regimes aduaneiros 

Envolve as atividades de fiscalização e controle das operações efetuadas ao amparo 

dos regimes aduaneiros especiais, entre outros, de admissão temporária, trânsito 

aduaneiro, Repetro. 

Processo: PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE LITÍGIOS TRIBUTÁRIOS E 

ADUANEIROS 
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Compreende a formulação de projetos de atos administrativos, regulamentares, 

orientações normativas e de uniformização da jurisprudência para prevenção e 

redução de litígios tributários e aduaneiros. 

 formular atos interpretativos e normativos 

Consiste na formulação de projetos de atos administrativos, regulamentares e 

normativos e na formulação de atos normativos de interpretação, uniformização e 

regulamentação da legislação tributária, aduaneira e correlata. 

 propor a uniformização da jurisprudência 

Consiste em acompanhar a jurisprudência administrativa e judicial tributária e 

aduaneira e realizar sua divulgação; identificar divergências de entendimentos no 

contencioso e propor soluções e súmulas para sua uniformização. 

 julgar recursos administrativos 

Consiste em julgar impugnações e manifestações de inconformidade em processos 

administrativos fiscais, apreciar recursos hierárquicos, além de julgar impugnações à 

penalidade de perdimento. 

 subsidiar a atuação da defesa no contencioso 

Subsidiar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na defesa dos interesses da 

Fazenda Nacional no contencioso administrativo e judicial. 

Processo: RELACIONAMENTO COM SOCIEDADE, GOVERNOS E 

ORGANISMOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

Abrange o desenvolvimento de atividades voltadas para o relacionamento com a 

sociedade, governos e organismos nacionais e internacionais. 

 desenvolver a moral tributária 

Consiste em desenvolver um conjunto de valores e de princípios éticos que norteiem 

as práticas da Administração Tributária e Aduaneira e dos contribuintes, estabeleça 

relação de confiança mútua e promova a aceitação social do tributo por meio da 

conscientização da sociedade. 

 prestar orientação e atendimento 

Contempla a atividade, por meio dos canais de atendimento presencial e não 

presencial, de prestar orientações relativas ao cumprimento das obrigações 

tributárias e aduaneiras e acolher as demandas do cidadão por serviços de 

competência da instituição. 

 conduzir relações institucionais 

Envolve a prospecção, negociação e gestão de instrumentos de cooperação, o 

relacionamento com o Congresso Nacional e entidades representativas de classe dos 

servidores da RFB, bem como a participação em fóruns e grupos de trabalho 

nacionais. 

 conduzir relações internacionais 

Envolve a assistência às autoridades do órgão em sua representação internacional 

junto a instituições nacionais e estrangeiras, a negociação de acordos e convênios 

internacionais em matérias tributária e aduaneira e a coordenação e articulação, 

junto às demais áreas de negócio do órgão, de atividades que tenham repercussão 

internacional que demandem posicionamento institucional. 

 realizar a comunicação social 

Compreende realizar as atividades de comunicação social com a sociedade em geral 

por meio de distintos canais e veículos, de iniciativas voltadas para o fortalecimento 

da relação com os veículos de comunicação e de fortalecimento da imagem 

institucional. 
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 gerir cadastros tributários e aduaneiros 

Consiste em identificar e localizar corretamente pessoas e bens sujeitos e passíveis 

de tributação e controle aduaneiro, discriminar perfis de contribuintes com indicação 

das obrigações tributárias e aduaneiras a que estarão sujeitos de maneira atualizada e 

dinâmica, permitir o intercâmbio interno e externo de informações e a 

retroalimentação das informações dos contribuintes, inclusive com cruzamento de 

informações de terceiros, garantindo a qualidade da informação ao longo do tempo 

e, por fim, apoiar a administração de riscos tributários e aduaneiros.(MINISTÉRIO 

DA FAZENDA, 2014) 

 

6.2.2 Resultados da Gestão por Processos na Receita Federal 

 

Em termos genéricos pode-se apresentar diversos dados que evidenciam o sucesso 

do novo modelo gerencial adotado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Um dos 

indicadores mais importantes é justamente o volume de tributos arrecadados. Apesar da 

ausência de recomposição do quadro funcional e os frequentes contingenciamento de recursos 

orçamentários, a arrecadação tem crescido ao longo dos últimos anos em níveis superiores ao 

crescimento da economia. Os sucessivos recordes de arrecadação demonstram que a 

organização tem alcançado seus objetivos no tocante a esse aspecto, embora deva-se levar em 

consideração, também, o desempenho da economia como um todo. 

A RFB divulgou, em seu Relatório de Gestão 2013, a informação a seguir 

reproduzida, destacando, ainda, que o aumento real na arrecadação foi o maior resultado da 

história: 

 

A arrecadação das receitas federais (administradas pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil - RFB e de outras receitas recolhidas por Darf ou GPS, porém 

administradas por outros órgãos), atingiu o valor de R$ 1.138.326 milhões em 2013. 

O desempenho da arrecadação das receitas administradas pela RFB no ano de 2013, 

em relação ao ano de 2012, apresentou, conforme demonstrado no quadro a seguir, 

uma variação real acumulada, com atualização pelo IPCA, de +4,36%. 

(MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2014b) 

 

No Relatório Anual de Atividades da Receita Federal de 2013 consta o gráfico a 

seguir, que demonstra o comportamento da arrecadação federal de 2008 a 2013, resaltando-se 

que nesse período não houve aumento da carga tributária. 
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Gráfico 1 – Arrecadação de Receitas Federais. 

 

Fonte: Ministério da Fazenda (2014) 

Destaca-se que a arrecadação espontânea – assim chamada aquela referente aos 

recolhimentos de tributos sem prévia exigência pelo Fisco – depende diretamente da 

percepção de risco dos contribuintes em relação ao descumprimento de suas obrigações 

tributárias. Assim, um indicador mais claro da qualidade da gestão é o resultado das 

fiscalizações realizadas, que demonstra a eficácia da ação fiscalizadora. No Relatório de 

Atividades de 2013 constam as seguintes informaçõeso acerca do desempenho da 

fiscalização:  

 

Recorde histórico da fiscalização, a Receita Federal constituiu, em 2013, R$ 190,1 

bilhões em crédito tributário, valor que supera em 63,5% o valor das autuações do 

ano anterior. [...] A evolução nominal do crédito tributário lançado foi de 109,84% e 

decorre, fundamentalmente, da estratégia de selecionar (identificar o contribuinte a 

ser fiscalizado) e de como fiscalizar os contribuintes de grande porte. A isso se alia 

tecnologia e intenso programa de capacitação continuada dos auditores-fiscais. 

[…] 

Em que pese a redução de Auditores-Fiscais em 4,4%, verificou-se acréscimo no 

número de auditorias em 12,2%, explicada pelo aumento da eficiência das ações 

fiscais em 19,13% no ano de 2013. (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2014a) 

 

Para o sucesso dessa ação, que faz parte do macroprocesso Fiscalização e 

Combate aos Ilícitos Tributários e Aduaneiros, certamente foram muito importantes os 

trabalhos realizados pelas áreas de inteligência e de seleção e preparo de ações fiscais da 

RFB. Percebe-se que a gestão por processos propiciou que fossem identificados com maior 

nitidez os procedimentos relevantes e o encadeamento deles de forma a facilitar a definição de 

estratégias para alcançar os objetivos da instituição. 

Assim, também foram direcionados esforços para combater a fraude à execução 

fiscal, a fim que os créditos constituídos pela fiscalização possam se transformar efetivamente 



42 

 

 

 

 

em recursos para o Tesouro Nacional. Nesse sentido, foi firmada parceria com a Procuradoria 

da Fazenda Nacional, a fim de serem bloqueados recursos das empresas e pessoas físicas 

envolvidas em fraude e sonegação, ainda no curso da investigação fiscal. Consta no Relatório 

de Atividades de 2013 que: 

 

Uma parcela significativa dos trabalhos desenvolvidos nessa linha de atuação tem 

como parceira direta a Procuradoria da Fazenda Nacional, em investigações que 

alcançam o montante de R$ 4,8 bilhões em créditos inscritos em Dívida Ativa. Em 

2013 cerca de R$ 468 milhões foram bloqueados. (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 

2014a) 

 

Outro aspecto que demonstra bem a nova filosofia de trabalho implantada na 

Receita Federal é a contínua busca por atender melhor aos contribuintes. Além de 

mecanismos para reduzir cada vez mais o tempo de espera no atendimento presencial, como é 

o caso do agendamento prévio via internet, cada vez mais são disponibilizadas opções para o 

atendimento à distância, de forma a reduzir as situações em que é necessário o deslocamento 

até as unidades da RFB. A partir de 2012 foram disponibilizados, inclusive, aplicativos para 

dispositivos móveis (Apps), como é caso dos que permitem obter informações sobre a 

situação do CPF e da restituição (Pessoa Física); apurar e declarar o Imposto de Renda 

Pessoa Física (m-IRPF); e dos Apps destinados aos viajantes ao exterior (e-DVB e App 

Importador). 

Em relação ao tempo de atendimento presencial, o Relatório de Atividade de 2013 

traz as seguintes informações:  

 

A eficiência do atendimento presencial é objeto de monitoramento constante e pode 

ser apurado em relação a um determinado serviço, período ou região. O tempo 

médio de espera (TME) nacional, que avalia o desempenho das unidades de 

atendimento como um todo, era de 13’45’’, em janeiro de 2013, e caiu a 10’42’’, em 

dezembro de 2013. O TME aponta o tempo que, em média, um contribuinte aguarda 

entre a emissão da senha e o chamado para ser atendido. 

Já o Tempo Médio de Espera Menor ou Igual a 15 minutos (TME15) afere o 

percentual de serviços atendidos em até 15 minutos em face do total de 

atendimentos. O TME15 nacional aumentou de 63,6%, em janeiro de 2013, a 

71,95% em dezembro de 2013, numa elevação superior a oito pontos percentuais no 

número de serviços atendidos em até 15 minutos. (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 

2014a) 

 

No âmbito da administração aduaneira, é clara a preocupação em agilizar a 

liberação das mercadorias comercializadas com o exterior, a fim de reduzir custos com 

armazenagem e estadia de navio. A Aduana tem conseguido maior agilidade e eficiência nas 

suas ações investindo no gerenciamento de risco. Percebe-se, mais uma vez, que o foco é na 
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qualidade dos serviços ofertados aos contribuintes e à sociedade como um todo, ao tornar 

mais competitivas as empresas que atuam no comércio internacional. 

O Relatório de Atividades de 2013 apresenta os seguintes dados relativos ao 

tempo de despacho, que é aquele gasto pela Aduana para liberar as mercadorias referentes a 

uma declaração de importação ou de exportação, a partir do momento em que a mesma é 

apresentada: 

 

O tempo médio bruto de despacho na importação (do registro da declaração ao seu 

desembaraço) teve redução de 16,42% no comparativo 2013 x 2012. 

O tempo médio bruto de despacho na exportação teve redução significativa de 

34,78% no comparativo 2013 X 2012. 

[…] 

Em 2013, 82,96% do total dos despachos de importação registrados foram liberados 

pela aduana em menos de um dia. Isto representa uma melhoria da fluidez na 

importação de 0,73% em relação a 2012 e de 2,97% em relação a 2011. 

(MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2014) 

 

Além desses ações, as medidas a seguir sintetizadas, constantes no Relatório de 

Atividades de 2013, evidenciam os bons resultados da gestão da RFB: 

a) Cartão de Débito - Em fevereiro de 2013, foi implementada nova forma de 

arrecadação, por meio do cartão de débito, possibilitando, principalmente, a 

viajantes internacionais o pagamento de tributos. Esta nova modalidade 

contabilizou 19.034 transações, totalizando R$ 11.1 milhões. 

b) Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – Em maio/2013, a RFB 

aderiu ao protocolo de intenções da X Reunião Plenária da Estratégia Nacional 

de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENCCLA. Ao longo do 

ano, foi desenvolvido o projeto Sistemática de Gerenciamento de Riscos em 

Lavagem de Dinheiro (SGRLD), que objetiva a identificação, avaliação, alerta 

e tratamento de situações de risco da ocorrência do crime de lavagem de 

dinheiro que possam ser observadas no curso das atividades rotineiras da RFB. 

c) Racionalização dos processos de importação e exportação – Em 2013, 

podemos destacar a alteração do fluxo do processo de exportação, eliminando 

a necessidade de apresentação de documentos em papel para cerca de 90% dos 

despachos. 

d) Aprimoramento dos serviços de tecnologia da informação voltados para 

atendimento aos contribuintes – No início de 2013 a Receita Federal 

recebeu o Prêmio TI & Governo 2012, conferido ao Modelo de Gestão de 

Serviços pela Qualidade (denominado GServ) desenvolvido pela própria 
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instituição. Recebeu também o Prêmio Notabile Personalidade Mais Influente 

– CIO Brasil GOV 2013, que é um dos mais reconhecidos na área de 

Tecnologia da Informação do Brasil, por levar à comunidade de TI o 

reconhecimento das personalidades nacionais mais atuantes no setor. 

e) Implementação doMódulo Contribuinte no sistema e-Processo – Com essa 

nova ferramenta, o cidadão tem acesso aos seus processos em casa ou no 

trabalho, a qualquer momento, via internet no Portal e-Cac. Hoje, todos os 

processos abertos na Receita Federal estão em formato digital, o que 

possibilita maior celeridade, transparência, rastreabilidade e economia no 

andamento dos processos administrativos fiscais. 

Destaca-se ainda o aperfeiçoamento do Sistema de Apoio à Gestão Estratégica da 

Receita Federal do Brasil (Sage-RFB); a implantação do Escritório de Processos da RFB que, 

entre outras atribuições, responde pelo apoio técnico e metodológico em gestão por processos 

às unidades da RFB; e, a publicação da Portaria RFB nº 1234, de 3 de setembro de 2013, que 

teve por objetivo estabelecer diretrizes sobre o Modelo de Governança de Processos e 

Procedimentos para Modelagem da Situação Atual de processos de trabalho no âmbito da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, entre outras providências.  

É importante frisar que todos esses avanços foram conseguidos num contexto de 

fortes restrições orçamentárias e financeiras. Além dos cortes no orçamento de 2013, merece 

destaque o comparativo entre o ingresso e a saída de servidores. Conforme quadro 

consolidado da RFB constante no Relatório de Gestão de 2013 (fl. 301), nesse ano 

ingressaram 958 servidores, mas saíram 1.376. Além desse aspecto, a lotação autorizada
1
 de 

servidores em cargos efetivos é de 37.419, enquanto a efetiva é de 24.178. Consta no citado 

relatório que:  

 

1. Mesmo com a entrada de 957 servidores em 2013, a força de trabalho da RFB foi 

reduzida em 2%, cenário que vem se repetindo nos últimos anos; 

2. O valor expressivo de 1.376 egressos no ano de 2013 está associado a duas 

vertentes: 

a) Alto número de aposentadorias, 869 em 2013, situação de risco que deve persistir 

de acordo com a informação do quadro “Quantidade de servidores da UJ por faixa 

etária”, em 

que 47% dos servidores se encontram nas classes acima de 50 anos; e, 

                                                 
1 A distribuição dos valores da lotação autorizada no âmbito da RFB é definida pela Portaria RFB nº1953 de 

27/07/2012, que é embasada em Estudo de Lotação interno. 
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b) Alto índice de vacância por posse em cargo inacumulável, 384 em 2013, 

evidenciando a diminuição de atratividade da RFB em relação a outros órgãos 

públicos. 

 

No tocante à disponibilidade de recursos orçamentários, as seguintes informações 

constam no Relatório de Gestão de 2013 (fl. 221): 

 

No que se refere apenas às despesas discricionárias, após levantamento de suas 

necessidades, a RFB solicitou para 2013 o montante de R$ 3,492 bilhões de reais, 

tendo sido consignado em LOA R$ 2,940 bilhões de reais, o que representa 84,2% 

do valor solicitado. Desse valor, R$ 413 milhões estavam vinculados à 

reestruturação e modernização das atividades da RFB em todo o território nacional. 

Durante o exercício, porém, a situação não se mostrou tão positiva. O atraso na 

aprovação do orçamento resultou no bloqueio dos recursos de investimento no início 

do ano e, como consequência, impediu que as diversas unidades da RFB pudessem 

iniciar seus processos de contratação já nos primeiros meses do exercício. Além 

disso, tão logo o orçamento foi aprovado, houve contingenciamento de R$ 1.051 

milhões (35,7% do orçamento total, que representava 50,5% do custeio total) o que 

obrigou a RFB a solicitar a aplicação de parte do contingenciamento em recursos de 

investimento, do contrário seria impossível manter suas atividades até o final do 

exercício. 

Adicionalmente, houve também uma forte limitação à execução das despesas de 

custeio, que foram inicialmente limitadas a 80% dos valores gastos em 2012, por 

itens de gasto dispostos na Portaria MPOG nº 268/2013, mas que posteriormente foi 

flexibilizado, diante da notória impossibilidade de manter as 662 unidades da RFB 

em funcionamento sem o mencionado ajuste. (MINISTÉRIO DA FAZENDA, 

2014b) 

 

Observa-se que as melhorias alcançadas nos resultados da arrecadação e da 

fiscalização, mesmo diante da redução na quantidade de servidores ativo, não significa que a 

contratação de menos servidores seja uma estratégia adequada. São muitos os estudos internos 

que demonstram a carência de auditores-fiscais e analistas em diversa unidades e setores da 

instituição. O que ficou demonstrado na presente análise é que, embora diante desse quadro, a 

RFB obteve avanços. Esse fato certamente pode ser atribuído ao aperfeiçoamento dos 

processos de trabalho. 
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6.2.3 Resultados da gestão por processos nas Delegacias de Julgamento da Receita 

Federal 

 

As várias ações supra mencionadas já evidenciam os bons resultados da gestão 

por processos, mas, para possibilitar análise mais aprofundada, adotou-se como metodologia 

investigar os ganhos decorrentes da gestão por processos no âmbito das Delegacias de 

Julgamento (DRJs). Essas unidades possuem atividades e estruturas administrativas bem 

semelhantes, e poderão servir de parâmetro para avaliação da instituição como um todo. 

As DRJs estão inseridas no macroprocesso Prevenção e Solução de Litígios 

Tributários e Aduaneiros e têm como finalidade básica julgar, em primeira instância, 

processos administrativos que tenham sido objeto de impugnação (contestação de auto de 

infração) ou de manifestação de inconformidade (contra indeferimento de pedidos de 

restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção, redução 

de tributos, revisão de incentivos fiscais, opção pelo SIMPLES ou exclusão desse regime), 

conforme art. 233 da Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 2012, que aprovou o Regimento 

Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil 
2
. 

Analisando-se a evolução do julgamento administrativo no âmbito da Receita 

Federal percebe-se a preocupação com os valores entregues à sociedade, e não apenas com o 

volume de recursos aplicados. Essa atividade, que era inicialmente realizada pelas próprias 

Unidades responsáveis pelos atos contestados, passou a ser feita por órgãos especializados (as 

DRJs) desvinculados daqueles, objetivando proporcionar maior isenção, autonomia e 

segurança às decisões proferidas.  

Para prevenir erros ou até mesmo desvios de conduta, o julgamento pelas 

Delegacias de Julgamento, que no principio era monocrático, passou a ser feito por Turmas 

especializadas por matérias, compostas pelo menos por três julgadores. Assim, perdeu-se um 

pouco em produtividade, já que cada julgador deverá submeter seu trabalho à apreciação dos 

                                                 
2
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com jurisdição nacional, compete 

conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações 

de inconformidade em processos administrativos fiscais: 
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras entidades e fundos, e de 

penalidades; 
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito tributário; 
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de salvaguardas comerciais; e 
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a restituição, compensação, 

ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e redução de alíquotas de tributos [...] 
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demais componentes da Turma, mas ganhou-se muito em qualidade e segurança, 

principalmente quando a matéria a ser julgada envolver questões jurídicas relevantes e de 

maior complexidade. 

Nos últimos anos a administração da Receita Federal tem direcionado seus 

esforços na busca de mecanismos que possibilitem agilizar o julgamento das lides 

administrativos. O crescimento excepcional da quantidade de processos a serem julgados, 

decorrente da não homologação de compensações efetuadas pelos próprios interessados, 

tornou-se um desafio para os gestores, pois acabou por impactar a análise das demais 

matérias. 

Em entrevista com o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, Carlos Alberto 

Santana Viana, que trabalhou mais de sete anos na fiscalização e tributos internos, três dos 

quais como chefe da Seção de Fiscalização, cerca de quatro anos na Aduana, e atua como 

julgador na Delegacia de Julgamento de Fortaleza desde 2010, foi questionado a respeito das 

principais ações realizadas mais recentemente no sentido de melhorar a performance do 

contencioso administrativo. Também foi perguntado sobre a percepção dele quanto aos 

resultados dessas ações. 

De acordo com o referido servidor, foram implementadas duas ações mais 

significativas nos últimos anos. Uma delas objetivou identificar matérias que têm gerado 

controvérsias no lançamento e no julgamento administrativo, a fim de serem adotadas 

medidas visando esclarecer as dúvidas e aperfeiçoar a legislação, se for o caso. A outra 

buscou formar grupos de processos com matéria litigiosa idêntica ou similar, a fim de serem 

julgados em lote. Para a realização de ambos foram criados grupos de trabalho de âmbito 

nacional. 

A primeira ação teve como foco a redução dos litígios, a partir da emissão de 

regras e orientações claras e sem lacunas, de forma a facilitar o cumprimento pelos 

contribuintes e a aplicação pelo Fisco. A segunda visou aumentar a agilidade do julgamento 

administrativo, de forma a reduzir o tempo que os processos têm passado nessa atividade. 

Ambas tinham por objetivo reduzir o estoque de processos no contencioso de primeira 

instância, a fim de possibilitar a realização do julgamento mais próximo aos fatos, de forma a 

proporcionar retorno mais efetivo à sociedade.   

De acordo com a avaliação do julgador Carlos Alberto, que participou de ambos 

os grupos de trabalho, as duas ações produziram resultados relevantes, mas especialmente a 

primeira poderia ter sido melhor aproveitada. Muitas das soluções propostas pelos grupos de 
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trabalho, passados mais de dois anos, ainda não foram implementadas. Além desse aspecto, o 

trabalho foi descontinuado quando ainda remanescem muitos temas carentes de melhor 

disciplinamento. Provavelmente devido ao contingenciamento de recursos para fazer as 

reuniões necessárias, e também à carência de julgadores na grande maioria das Delegacias de 

Julgamento. 

Mais recentemente foi implementado, no âmbito do contencioso administrativo de 

primeira instância, a centralização do acervo processual, objetivando buscar maior 

racionalidade na distribuição dos processos, de forma a agilizar o julgamento deles. Com essa 

medida, o controle do estoque de processos passou a ser realizado de forma unificada numa 

única Unidade, para facilitar a identificação daqueles com matérias semelhantes, a fim de 

direcioná-los para julgamento por uma mesma DRJ. Consta no Relatório de Atividades de 

2013 que: 

 

Com o auxílio do programa de gestão virtual do acervo de processos em contencioso 

de 1ª instância, as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 

analisaram em 2013 mais de 93 mil processos, o que representa um incremento de 

cerca de 31% em relação ao quantitativo de processos julgados em 2012. Em termos 

de valor, esses processos envolvem quase R$ 126 bilhões, entre créditos tributários 

lançados e pedidos de ressarcimento, restituição, reembolso e compensação. 

(MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2014) 

 

O incremento na quantidade de processos julgados em 2013 se torna ainda mais 

relevante se for levado em conta que nesse período houve a saída de 41 servidores em cargos 

efetivos, sem que nenhum tivesse ingressado. Essa perda representa 5,42% da lotação efetiva 

das Delegacias de Julgamento (757 servidores em cargos efetivos). (MINISTÉRIO DA 

FAZENDA, 2014a, p. 303) 

Observa-se que essa metodologia de administração do estoque processual só se 

tornou possível graças a um grande avanço anterior que foi a implementação do processo 

digital, conseguida graças ao desenvolvimento do sistema e-Processo. Esse sistema foi 

reconhecido internacionalmente, sendo agraciado com o Prêmio Inovação na Administração 

Tributária, concedido pelo Centro Interamericano de Administrações Tributárias em 2011. 

O e-Processo proporcionou significativos ganhos, tanto para a Receita Federal 

como para os contribuintes. Além de propiciar maior agilidade e economia no trâmite 

processual, favoreceu à disseminação do conhecimento e reforçou os conceitos de 

responsabilidade e compromisso, ao propiciar maior transparência e rastreabilidade ao ato 

público. O sistema permite que os contribuintes enxerguem os atos processuais no momento 

em que os mesmos são realizados. 
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Merece destaque, ainda, a implementação da Sessão de Julgamento não 

Presencial, que possibilitou a servidores de diferentes locais atuarem nas DRJs sem a 

necessidade de deslocamento físico. Essa metodologia acarretou redução significativa de 

gastos com passagens e diárias e, embora ainda tenha problemas por conta da qualidade nem 

sempre adequada do sinal da internet, é mais um passo no sentido de aprimorar a atividade de 

julgamento. Tanto é que propiciou à Receita Federal o Prêmio de Inovação, conferido pelo 

Centro Interamericano de Administrações Tributárias, em 2013. 

O fato é que a qualidade do julgamento administrativo no âmbito da Receita 

Federal tem sido cada vez mais reconhecida pelos setores da sociedade diretamente afetados. 

É crescente o interesse da Ordem dos Advogados do Brasil em participar dos julgamentos, o 

que demonstra a credibilidade que essa atividade tem adquirido. Corroborando essa 

conclusão, o Judiciário muitas vezes se baseia na decisão administrativa para emitir seu 

pronunciamento.
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7   CONCLUSÃO 

 

A gestão orientada por processos é uma técnica já consagrada no meio 

empresarial e que também deve produzir bons resultados no setor público. Sendo 

corretamente implementada, tem tudo para facilitar a tomada de decisões estratégicas para o 

bom desempenho dos órgãos e empresas estatais. Assim, pode ser uma alternativa para 

resolver o dilema do governo de como melhorar a qualidade de seus produtos e serviços sem 

aumentar a carga tributária. 

Felizmente as técnicas de administração pública brasileira vêm evoluindo ao 

longo dos anos. Hoje, as mazelas noticiadas frequentemente pela imprensa são causadas 

muito mais pela falta de ética e de preparo de alguns administradores públicos do que de 

ferramentas administrativas. Dessa forma, a tendência é a Gestão por Processo passar a ser 

cada vez mais utilizada, a partir da constatação de seus resultados efetivos. 

A terceirização, tema que tem despertado tanto interesse nos meios acadêmico e 

profissional nos dias atuais, poderia ser realizada com muito mais segurança por instiuições 

que utilizem o modelo de gestão em foco. Acaso seja aprovada a alteração nessa sistemática 

que amplia sua aplicação também para atividades-fins, o perfeito conhecimento dos processos 

de trabalho da organização será fundamental para definir que atividades seria interessante 

terceirizar.   

Pois bem, ficou demonstrado no presente estudo que a gestão por processos tem 

propiciado ganhos relevantes em todas as áreas de atuação da Receita Federal, especialmente 

para os contribuintes. Apesar das dificuldades com a falta de pessoal, uma vez que as vagas 

disponibilizadas nos últimos concursos realizados não têm sido suficientes sequer para repor 

as saídas por aposentadoria, e dos cortes no orçamento ocorridos nos últimos anos, a 

instituição tem atingido seus objetivos e entregue resultados cada vez melhores aos seus 

clientes. 

Assim, a presente análise confirmou que a gestão por processo não apenas é 

viável de ser aplicada no setor governamental, como é capaz de produzir excelentes 

resultados. Além de possibilitar a identificação mais clara das ações e procedimentos mais 

relevantes para o sucesso da organização, facilita a definição das estratégias a serem 

implementadas para corrigir desvios e direcionar os recursos disponíveis para as áreas cruciais 

para alcance dos objetivos institucionais. Tudo isso sempre levando em conta a qualidade dos 

serviços prestados, de forma a garantir o reconhecimento da sociedade e a valorização pelos 

clientes. 
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ANEXO A – CADEIA DE VALOR 
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ANEXO B – MAPA ESTRATÉGICO 

 


