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RESUMO



Este  trabalho  apresenta  os  resultados  de  uma  atuação  prática  de

facilitação  interna  para  o  desenvolvimento  do  mapeamento  do  processo  de

pagamento de diárias sob a responsabilidade da área financeira da Diretoria de

Administração e Finanças – DIAF, do Instituto Natureza do Tocantins – Naturatins,

além  de  apresentar  proposta  de  intervenção  de  melhoria  neste  processo  de

maneira que esta atividade administrativa seja praticada em conformidade com o

Decreto Estadual n° 3.560/2008 e possa contribuir com a melhoria dos resultados

no âmbito da DIAF. Neste sentido, foram realizadas 03 (três) oficinas no mês de

julho  de  2015  que  contou  com a  participação  de  toda  a  equipe  envolvida  no

processo de pagamento de diárias.  Nesta ocasião o processo foi mapeado através

da elaboração de dois fluxogramas, sendo: um fluxograma representando o estado

atual do processo e o outro, representando a proposta de melhoria deste processo.

Na  atividade  inerente  a  melhoria  do  processo  adotou-se  o  preenchimento  do

formulário extraído do método da Matriz SIPOC que permitiu a sua caracterização.

E para a elaboração do fluxograma utilizou-se a ferramenta BizAgi. A intervenção

foi realizada através de braistorming pela equipe como método de discussão, onde

se  obteve  as  contribuições  através  da  participação ativa  de  todos  nas oficinas

realizadas. Ao final o mapeamento do processo foi validado pela equipe.

Palavras chaves: pagamento de diárias, mapeamento de processo.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Tema

O objeto deste trabalho consiste no mapeamento do processo de pagamento

de diárias do Setor Financeiro da Diretoria de Administração e Finanças – DIAF, do

Instituto Natureza do Tocantins – Naturatins.

Da forma como o processo é realizado atualmente, temos muitas dificuldades

em pagar a diária antecipadamente ou durante o deslocamento do servidor quando

em atividade fora de seu local  de lotação, acarretando sérios transtornos para o

servidor, que frequentemente recebe o pagamento da diária somente após o seu

retorno  de  sua  atividade.  Com  isto,  a  administração  pública  incorre  no

descumprimento da norma, o Decreto Estadual n° 3.560/2008.

1.2  Unidade de Aplicação

 

Em  21  de  abril  de  1989,  por  meio  da  Lei  nº  29,  foi  criada  a  Fundação

Natureza  do  Tocantins,  com o  objetivo  de  promover  o  estudo,  a  pesquisa  e  a

experimentação no campo da proteção e controle ambiental e da utilização racional

dos recursos ambientais.

No terceiro governo do Estado, por meio da edição da Lei Estadual nº. 858 de

26 de julho de 1996, criou-se o Instituto Natureza do Tocantins-Naturatins, autarquia

que substituiu a Fundação e que tem por competência:

I - a execução da política ambiental do Estado;

II - o monitoramento e o licenciamento ambiental;

III - a fiscalização do cumprimento da legislação ambiental;

IV -  a  prestação dos serviços correlatos que lhe sejam atribuídos resultantes de

convênios, acordos e contratos.

Responsável pela execução de políticas públicas voltadas para a preservação

e  para  a  conservação  dos  recursos  naturais  o  Naturatins  tem  sua  sede

administrativa em Palmas e mantém 15 unidades regionais distribuídas no Estado. É
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responsável também pela gestão das Unidades de Conservação, sendo 04 (quatro)

de Proteção Integral e 05 (cinco) de Uso Sustentável.

O  processo  de  planejamento  utilizado  hoje  no  Naturatins  pode  ser

considerado “de gabinete”, uma vez que não há o envolvimento de todo o corpo

gerencial no processo. Algumas gerências participam da elaboração de indicadores

e metas que não necessariamente são compartilhados e compreendidos por todos.

Não se tem configurado um planejamento estratégico que oriente os diversos planos

e ações.

Assim,  em  termos  de  resultados,  a  avaliação  do  Instituto  tem  sido  mais

informal que formal. Há resultados formais, relativos aos indicadores estabelecidos

no PPA,  mas que não são  muito  considerados  no  dia  a  dia  organizacional.  Os

resultados  destes  indicadores  são  compilados  pela  Assessoria  Técnica  de

Planejamento  que  os  insere  nos  Relatórios  Externos  obrigatórios.  Apenas  uma

unidade demonstra preocupação com o atendimento a seus indicadores,  mesmo

assim com alguma crítica aos números estabelecidos como metas.

O Planejamento Estratégico, alinhado aos objetivos maiores do Governo do

Estado, é uma peça que falta ao Naturatins, tanto em relação à sua contribuição

para com o Estado, quanto em relação à orientação necessária aos seus servidores.

Os planos existentes, consequentemente, são peças gerenciais coordenadas

e exigidas pelo Governo do Estado, acompanhadas em relatórios periódicos, mas

que  não  se  traduzem  em  preocupações  permanentes  do  corpo  gerencial  e

operacional do Naturatins, portanto, são descontínuos de Governo após Governo.

Os  principais  processos  organizacionais  finalísticos  do  Naturatins  são  o

licenciamento, a fiscalização, a inspeção, o monitoramento e a gestão de unidades

de conservação.  Em termos  de  entendimento  sobre  os  processos,  alguns  estão

claros,  enquanto  outros  permanecem  com  algum  grau  de  nebulosidade.  Alguns

outros processos finalísticos, de apoio ou complementares, permanecem latentes ou

em  fase  embrionária,  tais  como  os  relativos  à  gestão  das  bacias  hidrográficas,

educação  ambiental,  municipalização  de  serviços,  sistema  de  informações

ambientais, pesquisas, etc.
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O Macroprocesso de gestão administrativa e financeira tem alguns aspectos

positivos nas atividades de rotinas, porém outros são objetos de questionamentos e

críticas. Assim, a área de finanças funciona adequadamente, mas há morosidade no

pagamento  de  diárias  devido  as  rotinas  atualmente  utilizadas,  e  há  também

problemas  na  gestão  de  suprimentos  de  fundos.  Na  área  administrativa  há

reclamações sobre as atividades de compras, falta de estoques no almoxarifado,

descontrole de patrimônio e necessidade de melhoria da gestão dos serviços de

transporte.  Sobre  gestão  de  pessoas,  inexistem  processos  de  treinamentos

contínuos, avaliação própria de desempenho, plano de cargos próprio, atendimento

psicossocial, etc. 

Neste sentido, os processos existentes no órgão não são muito claros, nem

tampouco internalizados, o que causa morosidade, confusão e retrabalho. Faz-se

necessária a definição urgente dos procedimentos, elaboração de manuais e a sua

internalização na instituição.

Avaliar estes processos seria compará-los com os seus resultados frente a

um planejamento  estabelecido.  Ora,  se  não  existe  o  planejamento  estratégico  e

operacional, como avaliar estes processos?

A resposta passa pela função social  do Naturatins, sua lei  de criação e a

tradição, onde é preciso licenciar e inspecionar as atividades de empreendimentos já

licenciados,  relacionados  com  o  meio  ambiente,  fiscalizar  as  atividades  e

empreendimentos que afetem o meio ambiente, monitorar os recursos naturais e

gerenciar as unidades de conservação. Se não há objetivos claros e bem definidos

sobre isto, sabe-se em termos gerais o que deva ser feito. 

O  trabalho  realizado,  em  sua  maioria,  está  centrado  nas  atribuições  que

cabem efetivamente  ao  Naturatins.  Não  há  desvios  de  função  significativas  que

mereçam destaque. Isto, em si, já é positivo.

Fica evidente que o fato dos processos não serem mapeados e internalizados

na  instituição,  inviabiliza  mensurar  a  qualidade  dos  serviços  realizados  de  uma

maneira geral.

Portanto,  com  vistas  a  realizar  este  trabalho  de  Conclusão  de  Curso  o
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Mapeamento  do  processo  de  pagamento  de  diárias,  pretende-se  num  primeiro

momento  mapear  o  processo  atual  tal  como  ele  ocorre  hoje  para  se  propor

intervenção de melhoria neste processo, de maneira que o pagamento das diárias

seja efetuado em conformidade com a legislação vigente. Num segundo momento,

espera-se que este Mapeamento sirva de referência para o Naturatins como base e

estímulo  à  adoção  desta  prática  para  realizar  o  Mapeamento  dos  seus  demais

processos. 

1.3 Objetivos

Geral:

 Mapear o processo de pagamento de diárias do Setor Financeiro do Instituto

Natureza do Tocantins – Naturatins e propor intervenção de melhoria neste

processo de maneira que esta atividade seja praticada em conformidade com

o Decreto Estadual n° 3.560/2008.

Específicos: 

 Mapear o atual processo de pagamento de diárias, tal como ele ocorre hoje –

de forma a se instituir o Marco Zero;

 Propor melhoria no processo de pagamento de diárias atualmente praticado,

para que esta atividade administrativa seja realizada em conformidade com a

Decreto Estadual n° 3.560/2008;

 Envolver toda a equipe do Naturatins (servidores) que interage no processo

de pagamento de diárias nas atividades de Mapeamento do processo atual,

bem como na elaboração da proposta de melhoria do processo, possibilitando

a  internalização  na  equipe  ao  mesmo  tempo  em  que  a  transforma  em

consultores do próprio processo; e  

 Sistematizar e compartilhar o Processo de pagamento de diárias em todas as

instâncias do Naturatins.

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA:

Segundo Cervo e Bervian (2002), método é a ordem que se deve impor aos

diferentes  processos  necessários  para  atingir  um  certo  fim  ou  um  resultado
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desejado. A técnica está subordinada ao método, sendo sua auxiliar imprescindível.

O método se caracteriza como o conjunto das diversas etapas ou passos que devem

ser dados para a realização da pesquisa.

Para Seabra (2001), o procedimento metodológico deve incluir as concepções

teóricas de abordagem, isto é, o conjunto de técnicas que possibilitam compreender

a realidade e a contribuição do potencial criativo do pesquisador. É o caminho do

pensamento e a prática exercida no processo de apreensão da realidade.

Neste  sentido,  o  método  adotado  neste  trabalho  de  mapeamento  de

processos constituiu-se em atividades realizadas em 03 (três) passos, como segue:

1º  Passo  –  Definiu-se  o  caminho  crítico  de  maior  relevância  em  termos  de

prioridade:  Os  processos  de  “pagamento  de  diárias”  e  o  de  “compras”  são

considerados e aceitos no Naturatins como os dois mais críticos. Com base neste

entendimento  institucional,  em  principio,  no  momento  do  pré-projeto,  decidiu-se

adotar estes dois processos como objeto de estudo. No entanto, a complexidade do

processo  de  compras  demandaria  um  tempo  de  trabalho  muito  extenso  o  qual

tornaria  impossível  concluí-lo  no  prazo  estabelecido  para  apresentação  dos

resultados. Em função deste motivo, decidiu-se em mapear  apenas o processo de

“pagamento de diárias” como objeto de estudo.

2º Passo – Realizou-se 03 Oficinas de atividades práticas com a participação de

toda a equipe que atua no processo crítico “Pagamento de Diárias”. As Etapas: 1

-Conhecimento  da  situação  atual;  2  -  Seleção  do  Problema;  3  -  Geração  de

alternativas de solução. 

3º Passo – Registrou-se as informações extraídas e validadas pela equipe nas 03

(três) oficinas realizadas. Estas informações foram estruturadas neste Trabalho de

Conclusão de Curso -  TCC em forma de resultados alcançados na atividade de

Mapeamento do processo de pagamento de diárias do Setor Financeiro da Diretoria

de  Administração  e  Finanças  –  DIAF,  do  Instituto  Natureza  do  Tocantins  –

Naturatins.
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Quanto à metodologia adotada, ressaltamos a utilização de duas ferramentas

importantes para consolidar as informações extraídas nas oficinas, para auxiliar no

mapeamento do processo. Adotou-se o Brainstorming  como técnica de discussões

nas oficinas, e a Matriz Sipoc e o BizAgi para registrar as contribuições.

Quanto ao BizAgi (Business Process Modeling Notation - BPMN), trata-se de

uma notação gráfica que descreve a lógica de etapas em um processo de negócios.

Esta notação foi especialmente concebida para coordenar a seqüência de processos

e mensagens que circulam entre os participantes em diferentes atividades. O DBP é

um diagrama  baseado  na  técnica  'Fluxograma',  concebido  para  apresentar  uma

sequência  gráfica  de  todas  as  actividades  que  ocorrem  durante  um  processo.

Também inclui toda a informação relativa para fazer uma análise.

A Matriz SIPOC é a abreviação em inglês de: S (supplier  – fornecedor),  I

(input – entrada), P (process – processo), O (output – saída), C (custumer – cliente).

É uma ferramenta que resume as entradas e saídas de um ou mais processos em

forma  de  tabela.  É  utilizado  em  forma  de  formulário  para  ajudar  a  definir  um

processo  antes  de  se  começar  a  mapeá-lo,  mensurá-lo  ou  melhorá-lo.  É  uma

ferramenta fundamental na arte da melhoria de processos e proporciona um modo

estruturado para a discussão do processo e gera um consenso entre os envolvidos

antes que estes comecem a desenhar os múltiplos mapas de processos.

3. REFERENCIAL TEÓRICO:

Leal, et al (2005, apud Volpato, 2011) mapear processos significa identificar,

documentar, analisar e desenvolver um processo de melhoria. É a representação

visual  dos  processos  de  trabalho  mostrando  como inputs,outputs e  tarefas  estão

ligadas  entre  si,  proporcionando  um  novo  pensamento  de  como  o  trabalho  é

realizado.

Correia,  et  al  (2002)  mapeamento  permite  a  redução  de  custo  no

desenvolvimento  de  produtos  e  serviço,  pois  já  se  tem  o  sequenciamento  das

atividades evidenciados, reduz as falhas de integração entre sistemas, melhora o
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desempenho da organização, além de permitir o entendimento dos procedimentos e

dos processos por todos.

Scucuglia,  (2011), a  descrição e o mapeamento dos processos podem ser

feita de duas formas. Na primeira metodologia (bidê) parte-se do mapeamento ou

modelagem dos processos nas áreas ou estruturas funcionais e estas “pernas” dos

processos  são  agrupadas  em  processos  cada  vez  mais  agregados  (maiores)

levando  à  revelação  da  cadeia  de  valor  da  organização  ou  dos  seus

macroprocessos. O outro caminho parte-se da definição inicial da cadeia de valor

para ir detalhando gradativamente os processos até se chegar à sua modelagem

(chuveiro).

Campos (2004), o gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia deve ser

centrado  na  definição  da  autoridade  e  responsabilidade  de  cada  pessoa,  na

padronização  dos  processos  de  trabalho,  na  monitoração  dos  resultados  dos

processos comparando-os com as metas, na ação corretiva no processo a partir dos

desvios encontrados nos resultados, em um bom ambiente de trabalho, na máxima

utilização  do  potencial  mental  das  pessoas  e  por  fim,  na  contínua  busca  pela

perfeição.

Maranhão,  et  al (2006)  somente se pode gerenciar o que é medido. E que

quando os processos são medidos são reveladas informações sobre a realidade de

resultados, habilitando o gestor a tomar as decisões mais apropriadas. A forma mais

representativa das medidas são os indicadores de desempenho. Para a autora a

forma  mais  adequada  para  se  estabelecer  um  indicador  é  definir  claramente  o

objetivo do processo.

Para Cabral (2012), processo é o mecanismo de criação de valor definido por

uma organização para cumprir uma proposição de valor escolhida estrategicamente.

E  ainda  afirma  que  “Um  processo  é  constituído  de  pessoas,  equipamentos,

materiais, métodos ou procedimentos etc, combinados de modo a produzirem um

serviço ou bem. Uma série de atividades correlatas pode ser chamado de processo.”

 

Neste trabalho assume-se o entendimento de que uma gestão com ênfase em
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processos é conhecer os processos existentes. Este trabalho utiliza o Método de

Análise  e  Melhoria  de  Processos  (MAMP),  descrito  em Cabral  (2012),  conforme

colocado também por Scartezini (2009).

4. RESULTADOS ALCANÇADOS:

Etapa 1 - Conhecimento da Situação Atual: Foi construído de forma a mostrar a

realidade de como o processo ocorre no procedimento de pagamento de diárias

atualmente.

Quadro 1  -  fluxograma do Mapeamento  do Processo Atual  do  Pagamento  de

Diárias

A matriz SIPOC utilizada no processo está ilustrada no Quadro 02, e foi uma

ferramenta relevante para identificar as entradas e saídas do processo em forma de

tabela. Ajudou a definir o processo antes de começar a mapeá-lo, mensurá-lo ou

melhorá-lo. Ficou internalizada na equipe como uma ferramenta fundamental na arte

da melhoria do processo e proporcionou um modo estruturado para a discussão do

processo e gerou um consenso entre os envolvidos antes que estes começassem a

desenhar o mapeamento do processo.
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Quadro 2 -  Matriz SIPOC do processo de pagamento de diária.

Etapa 2 – Seleção do problema: o problema identificado foi a lentidão e o

extenso  caminho  na  tramitação  do  processo  de  pagamento  de  diárias.  Como

proposta de melhoria do processo foi à extinção de algumas tarefas e a junção de 

outras,  de forma a possibilitar  a  celeridade do pagamento da diária.  Sendo as

tarefas extintas: Elaboração de cronograma de desembolso; Redução de dois para

um encaminhamento da diária para assinatura da Presidência; Impressão da diária

no RH; Encaminhamento da diária do RH para o Gerente da Ação assinar.

Quadro 3 - Fluxograma do Mapeamento do Processo de Pagamento de Diária

Atual demonstrando a intervenção das atividades a serem extintas ou agrupadas).
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Etapa 3 – Geração de alternativas de solução: as alternativas de solução

geradas foram resultantes da intervenção conforme Etapa 2 e Quadro 3.

Quadro 4 – Fluxograma de Proposta de Melhoria do Mapeamento do Processo de

Pagamento de Diária

O  processo  de  intervenção  ocorreu  de  forma  relativamente  simples.

Sendo que se realizou com a equipe atividades de discussão utilizando o método

da “Tempestade de Ideias”, tendo sido produtiva e satisfatória.

A Equipe mostrou-se comprometida e motivada com a possibilidade de
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alcançar melhorias em seu processo de trabalho, de forma a atingir a satisfação

do beneficiário final do processo. A equipe demonstrou maturidade.

O fluxograma foi  feito  sem maiores  dificuldades,  em razão  da  maciça

participação da equipe envolvida no processo de pagamento de diárias. Espera-

se que com a internalização desta proposta de melhoria, a equipe possa aferir

melhores resultados.

5. CONCLUSÕES

Ficou evidente que tanto para nós facilitadores do trabalho, quanto para a

equipe que esta atividade foi muito rica em termos de aprendizagem e integração

entre os setores envolvidos no processo de pagamento de diárias.

Outro ponto a se destacar como relevante foi à materialização do produto

final  deste  trabalho.  Ou  seja,  o  processo  de  pagamento  de  diárias  mapeado,

considerando que as tarefas relativas a este processo existiam apenas na cabeça

das  pessoas,  o  que  inevitavelmente  levava  a  ter  um status  de  insignificância

organizacional.  Fato  que se  refletia  em dificuldade no aprendizado dos novos

servidores  no  processo,  bem  como  na  compreensão  deste  pelas  demais

instâncias do órgão.

Espera-se  que  este  trabalho  realizado  sirva  de  referência  para  o

Naturatins  como  base  e  estímulo  à  adoção  desta  pratica  para  realizar  o

Mapeamento dos seus demais processos. 

O  próximo  desafio  será  a  construção  dos  demais  mapeamentos  de

processos administrativos da OEMA. 
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