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RESUMO 

 

 

 

  Este trabalho apresentou os resultados de uma atuação prática de facilitação interna 

para o desenvolvimento do mapeamento do processo de monitoramento do desempenho 

do Programa Terra Legal Amazônia, realizado no Departamento de Planejamento, 

Monitoramento e Avaliação da Secretária Extraordinária de Regularização Fundiária da 

Amazônia legal, Ministério do Desenvolvimento Agrário, contribuindo com a melhoria e 

padronização dos procedimentos neste setor. Foram realizadas sete oficinas com a equipe 

da Divisão de Monitoramento e Avaliação, a qual é responsável pela execução das 

atividades de monitoramento desenvolvidas no Departamento. Os instrumentos 

metodológicos para implementação dos objetivos deste trabalho foram a matriz SIPOC e a 

construção do fluxograma do processo. As mesmas técnicas foram aplicadas para o 

planejamento das ações de melhoria no processo. Os resultados alcançados por meio do 

mapeamento de processos sugeriram mudanças nos procedimentos e eliminação de 

etapas que dificultam o alcance de uma atuação eficiente. 

 

 

Palavras-Chave: monitoramento, gestão de processos, melhoria contínua, qualidade, 

GesPublica, mapeamento de processos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tema 

 

 Este trabalho busca mapear e propor melhoria para o processo de monitoramento do 

desempenho do Programa Terra Legal Amazônia. Tem como objetivo identificar os pontos 

críticos dos processos executados pela Divisão de Monitoramento e Avaliação (DMA), na 

Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária da Amazônia Legal (Serfal) do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário. Por meio do mapeamento de processos, será 

possível descrever o atual cenário e fluxo de trabalho desenvolvido pela Divisão, bem como 

atuar sobre os entraves que dificultam o alcance dos resultados, utilizando técnicas de 

organização e propostas de melhorias. 

 Tendo em vista a necessidade de reestruturação organizacional e a possibilidade de 

diagnosticar e documentar os problemas enfrentados pelo setor, foi selecionado o 

mapeamento do processo de monitoramento dos resultados de desempenho do Programa 

Terra Legal. Diversos problemas de ordem operacional que são enfrentados pela equipe de 

trabalho estão relacionados à falta de organograma e principalmente à inexistência do 

mapeamento dos processos, que estão relacionados ao macroprocesso    Planejamento, 

Monitoramento e Avaliação do Desempenho do Programa Terra Legal. A falta de 

Procedimento Operacional Padrão (POP) causa descontinuidade no processo de 

transmissão de informações e problemas operacionais toda vez que são alocados novos 

servidores. Acredita-se que através da análise da tramitação dos processos e 

implementação de fluxogramas torna-se possível identificar tarefas desnecessárias e 

ineficientes que dificultam o bom funcionamento das atividades executadas na DMA, 

mostrando os pontos onde existem demoras ou que ficam com capacidade ociosa, 

facilitando a tomada de decisão por parte dos gestores. 

 Este trabalho servirá de base para que sejam feitas inovações e melhorias dos 

processos operacionalizados pela Divisão de Monitoramento e Avaliação. O mapeamento 

de processos é a ferramenta estratégica utilizada para identificar os entraves, os pontos 

críticos ou gargalos que inviabilizam o trabalho da equipe na Divisão. 
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1.2 Unidade de Aplicação 

 

  Em 1966, a Lei n.º 5.173, instituiu o conceito de Amazônia Legal e definiu os estados 

pertencentes a esse grupo. Nas décadas seguintes, muitos fatos marcaram a história da 

ocupação amazônica, sendo aqueles de maior relevância: a federalização da terra, a 

construção da transamazônica, a desordem fundiária, agravada pela crise econômica dos 

anos 80, o crescimento das ideias ambientalistas e a pressão internacional, o aumento do 

desmatamento ocasionado pela pecuária nos anos 90 e o crescimento populacional que 

chegou a mais de 20 milhões de pessoas no ano 2000. Todos esses fatores, entre outros, 

foram determinantes não só para o povoamento dessa região, como também intensificaram 

os conflitos agrários e aumentaram as práticas de grilagem (VERÍSSIMO, T, & PEREIRA, 

J. 2014). 

 No ano de 2009, o governo federal editou a Medida Provisória (MP) nº 458 em 10 de 

fevereiro de 2009, posteriormente convertida na Lei nº 11.952 em 25 de junho de 2009, com 

o objetivo de promover a regularização fundiária das terras públicas federais não destinadas 

na Amazônia Legal. A Lei 11.952/09 transferiu do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA para o Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA as terras 

federais não destinadas e as competências para promover sua destinação e regularização, 

por um período de cinco anos, podendo ser renovado por igual período. Foram 

incorporadas, a partir de então às atribuições do MDA, a regularização direta das áreas 

rurais ocupadas antes de 01 de dezembro de 2004, com área em hectare de até 15 módulos 

fiscais. Já o processo de regularização é simplificado para os agricultores que tem áreas 

até 4 módulos fiscais. Outra atribuição incorporada foi a transferência de áreas para 

municípios, estados e outros órgãos públicos federais para fins de regularização urbana, 

demarcação de terras indígenas, criação de unidades de conservação, assentamentos de 

reforma agrária, entre outras finalidades de interesse público (SERFAL, 2014). 

 O MDA exerce as competências que lhe foram transferidas por meio da Secretaria 

Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal (Serfal), que coordena o 

Programa Terra Legal Amazônia e cujas funções foram instituídas pelo Decreto nº 7.255 de 

04 de agosto de 2010. A Serfal conta com uma equipe de 326 pessoas para o 

desenvolvimento de suas atividades, entre servidores, terceirizados e consultores, bem 

como se encontram distribuídos entre sua sede em Brasília e 9 Coordenações Estaduais, 

que são responsáveis pela gestão de 12 escritórios regionais distribuídos nos estados da 

Amazônia Legal (SERFAL, 2014). 
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 O Decreto nº 7.255 de 04 de agosto de 2010, instituiu o Departamento de Planejamento, 

Monitoramento e Avaliação da Regularização Fundiária da Amazônia Legal (DPLAN). Suas 

atribuições e competências podem ser verificadas no Art. 19: 

 

Art. 19. Ao Departamento de Planejamento, Monitoramento e 
Avaliação da Regularização Fundiária na Amazônia Legal 
compete: 
I - exercer as atividades necessárias ao planejamento 
estratégico das ações de regularização fundiária da Amazônia 
Legal; 
II - constituir e aferir metas e resultados gerados pela ação de 
regularização fundiária na Amazônia Legal; e 
III - constituir e manter sistemas de tecnologia da informação 
para os fins das atividades de regularização fundiária da 
Amazônia Legal. 

 

 

 Com o objetivo de melhorar o fluxo das tarefas e solucionar problemas relacionados a 

sobreposição de tarefas, foram formadas duas divisões a partir da estrutura do DPLAN, a 

Divisão de Gestão da Informação (DGI) e a Divisão de Monitoramento e Avaliação (DMA), 

sendo esta última a unidade de atuação deste trabalho. 

 A DMA é formada por uma equipe de cinco servidores, sendo um agrônomo e um 

economista do quadro de servidores efetivos do MDA, um analista administrativo do quadro 

de servidores temporários e dois servidores terceirizados de apoio técnico e com formação 

em Gestão Pública. A principal atividade desenvolvida pela Divisão é a sistematização dos 

dados de Georreferenciamento, Titulação e Destinação de terras no âmbito do Programa, 

para fins de monitoramento das ações, além de proporcionar decisões estratégicas pela 

Direção Executiva. A divulgação desses dados é feita através de relatórios que são 

publicados no ambiente interno e externo a Serfal. Abaixo na figura 1 e figura 2, seguem 

exemplos de informações geradas pela DMA para monitoramento dos resultados e geração 

de relatórios. As figuras seguintes mostram a evolução da quantidade de títulos emitidos 

pelo Programa Terra Legal e áreas destinadas: 
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 Figura 1. Evolução da Titulação   

 

   

 

   Fonte: Divisão de Monitoramento e Avaliação 

 

 

  

Figura 2. Evolução da Destinação de Áreas (hectares) 

 

 

      

 

Fonte: Divisão de Monitoramento e Avaliação 
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1.3 Objetivos 

 

 Objetivo Geral 

 Propor melhoria para o processo de monitoramento do desempenho do Programa Terra 

Legal Amazônia. 

  

 Objetivos Específicos: 

a) Otimizar os fluxos de trabalho do PTLA; 

b) Propor estrutura de trabalho da Divisão de Monitoramento e Avaliação; 

c) Criar fluxograma do processo atualizado; e 

d) Apontar os efeitos da intervenção na equipe de trabalho. 



12 
 

 

2. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO PRÁTICA 

 

 Para efetivar a proposta deste trabalho foi realizada uma sequência de oficinas com a 

equipe da Divisão de Monitoramento e Avaliação do Programa Terra Legal. Em todas as 

reuniões estavam presentes o Chefe de Divisão, os Colaboradores e os fornecedores e 

clientes que diretamente estão ligados ao processo. A mobilização da equipe para a 

realização das oficinas se deu no próprio ambiente de trabalho e não seguiu um 

cronograma específico, priorizando a participação de todos os envolvidos e de forma a não 

prejudicar demandas prioritárias do setor. Os materiais utilizados para facilitar a construção 

das oficinas foram: Notebook, data show e quadro branco. 

 Após a preparação prévia das necessidades a serem analisadas pela equipe, a primeira 

oficina aconteceu no dia 20/05/2015. Estavam presentes todos os servidores, aos quais 

foram apresentados os objetivos do trabalho e esclarecimentos quanto a necessidade de 

fazer o mapeamento de processos no setor. Em seguida foi apresentada a matriz SIPOC 

(Suppliers, Inputs, Process, Outputs & Constumers), os seus conceitos e, por fim, a 

aplicação desse instrumento na Divisão. Durante a construção da matriz SIPOC os 

questionamentos feitos pela equipe de trabalho foram cruciais para identificar os 

fornecedores e clientes do processo. Este encontro durou uma tarde. 

 A segunda oficina ocorreu no dia 27/05/2015, estiveram presentes todos os servidores 

e também o servidor responsável pela Divisão de Gestão da Informação, que interage no 

processo ora como fornecedor, ora como cliente. Foram identificadas as etapas do 

processo de monitoramento de informações de títulos rurais advindos do SISTERLEG 

(Sistema Terra Legal) e construído o fluxograma desse processo. 

 A terceira oficina foi realizada no dia 28/05/2015, e contou a presença de Ana Carvalho, 

Chefe da Divisão de Doação de Terras a Municípios. Foi realizado o mapeamento do 

processo de entrada de informações de títulos urbanos. A reunião ocorreu no período 

matutino. 

 A quarta oficina aconteceu no 01/06/2015 e foi crucial para dar início ao mapeamento de 

processos de títulos estaduais, que, de acordo com a Divisão de Monitoramento e Avaliação, 

seria o processo com maior grau de complexidade de definição das etapas e dos critérios 

de validação das informações, uma vez que não eram claros os procedimentos 

operacionais. Nesse encontro não foi possível concluir e ter um produto mapeado, ficando 

a pauta para ser discutida na próxima oficina. 

 A quinta oficina, em 02/06/2015, foi concluído o mapeamento de processo de 
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monitoramento das informações de títulos estaduais e do processo de monitoramento das 

informações de Certidões de Liberações de Cláusulas Resolutivas, ambos processos 

monitorados pela equipe da Divisão. 

 A sexta oficina aconteceu no dia 03/06/2015 e teve como foco o mapeamento do 

processo de monitoramento do desempenho do programa Terra Legal na sua forma atual.  

O encontro com a equipe da Divisão foi decisivo para fechar a primeira fase de definição 

das etapas do processo e elaboração dos fluxogramas. 

 A sétima oficina ocorreu no dia 07/07/2015. Ela foi crucial para desenvolver os 

fluxogramas com as propostas de melhorias do processo. Nessa etapa foram apresentados 

todo o processo e subprocessos na versão AS-IS, como forma de provocar na equipe uma 

visão geral e suscitar sugestões de melhoria. Em seguida foi construída com a equipe o 

processo no formato TO-BE. Estavam presentes 90% da equipe de trabalho. Porém o ponto 

crucial dessa intervenção foi presença do Coordenador do Departamento de Planejamento 

que fez a leitura dos fluxogramas desenhados e apresentou suas contribuições para 

melhoria do processo.   
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Modelo Burocrático e Mecanicista 

 

 Segundo Chiavenato (2003), a Teoria Tradicional fundamenta-se nos modelos de Taylor 

(Administração Científica), Fayol (Teoria Clássica) e de Weber (Modelo Burocrático). O 

termo “teoria da máquina” (proposto por Worthy 1950) é aplicável aos três modelos que 

abordam a organização, que embora constituída por pessoas, funciona como uma máquina 

programada para cumprir tarefas. O quadro abaixo apresenta as principais características 

do modelo burocrático e mecanicista.   

Quadro 1. Administração Burocrática e Mecanicista 

Período (1910 – 1945) 
Características do modelo 

• Centralização Administrativa 
• Estrutura Escalonada 
• Estrutura Linear 
• Estrutura Rígida e Conservadora 
• Estrutura Piramidal 
• Conhecimento Concentrado dos administradores 
• O trabalhador é um simples executor 
• Preocupação com o produto 
• Controle sobre os processos 
• Liderança autoritária 
• Resistência a mudanças 
• Transforma o homem em máquina 
• Ambiente externo estável 

Estudiosos de referência: Frederick Winslow Taylor; Max Weber; Jules Henri Fayol. 
 
Características dos Estudiosos de Referência 
 

• Frederick Winslow Taylor: Defendia a ideia do homem da fábrica, que está preocupado com a linha 

operacional. Olha a organização de baixo para cima, ou seja, por meio das atividades finalísticas e 
atividades operacionais. Esse autor se preocupa com a função a qual o indivíduo exerce. Para Taylor,  
uma organização caracteriza-se pela gerencia múltipla. 

• Jules Henri Fayol: Acreditava na estrutura da organização. Se preocupava com as atividades-meio. Ao 
contrário de Taylor, a organização era vista de cima para baixo. Afirmava que o cargo deveria ser 
previamente definido e que o poder era do cargo e não da pessoa. Dessa forma o cargo deveria constar 
em uma hierarquia formal. Os pontos chaves das ideias desse autor são: Disciplina, Unidade de 
Comando e Cadeia de Comando. 

• Max Weber: A primeira reforma da Administração Pública Brasileira foi inspirada nesse autor. Na visão de 
Weber, após seus estudos sobre o sucesso da Alemanha, concluiu que os pilares do sucesso desse país 
era o tripé: (Trabalho, Temperança, Poupança + Modelo Burocrático). 

Características do modelo Burocrático: 
• Legalidade; 
• Baseia-se em regimentos, normas, estatutos; 
• Racionalidade na estruturação dos cargos e departamentos; 
• Impessoalidade; 
• Hierarquia Formal; 
• Centralização; 
• Profissionalismo; 
• Meritocracia; 
• Seleção Meritocrática; 
• Formalismo. 

Fonte: Adaptação CHIAVENATO (2003). 
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3.2 Teoria da Qualidade Total 

 

 O mundo do pós-guerra deixou um cenário de destruição em praticamente todo 

continente europeu e também no Japão. Do lado europeu a União Socialista Soviética 

emergia e ganhava força no âmbito geopolítico. Por outro lado, foi a hegemonia americana 

que passou a sustentar as nações arrasadas. Os Estados Unidos da América (EUA) 

conseguiram manter a economia aquecida com a alta produção durante a guerra. Esse 

período foi marcado pelo fortalecimento da indústria americana que chegou a alcançar 

níveis de pleno emprego. A cultura do consumismo se tornou a ferramenta da vez, e a 

indústria de Hollywood promoveu a expansão dessa cultura. Com a necessidade de manter 

a indústria do consumo fortalecida, aliada ao contexto da guerra fria, os EUA mantêm seus 

níveis de produção a todo vapor até a década de setenta. Todo esse contexto fez do país 

uma potência econômica mundial a qual seria responsável pelo financiamento da 

reconstrução da Europa e do Japão (CHIAVENATO, 2003). 

 Entretanto, em face a um mercado consumidor desorganizado e diante da força 

econômica americana, a Europa estabeleceu nos anos de 1945, 1946 e 1947, o 

International Organization for Standardization, o padrão ISO, que foi fundado em Londres 

e depois transferido para Genebra. No caso do Japão, a situação era ainda mais 

complicada, haja vista que além do país precisar ser reconstruído, tinha se tornado uma 

espécie de protetorado norte-americano sob o comando do general MacArthur. Durante 

aquele período o Império Japonês instituiu o Ministério da Industria e Tecnologia que foi o 

responsável por instituir um padrão de qualidade dos produtos. Até o final da década de 60 

a qualidade dos produtos japoneses já era admirada nos mercados do mundo inteiro. Em 

resumo, confirmou-se os dois grandes polos da qualidade total dos produtos, a Europa com 

o padrão ISO e o Japão com o MIT (CHIAVENATO, 2003). 

 Entre os pensadores da Qualidade Total, destaca-se Edward Demming, que em 1948 

afirmava a necessidade de um sistema onde o controle de qualidade não fosse mais aquele 

clássico, estatístico ou amostral, que era defendido na abordagem mecanicista, mas sim 

um sistema onde todos os colaboradores participassem do controle da qualidade, de forma 

que o controle fosse do início ao fim do processo, em todas as fases, desde o recolhimento 

da matéria-prima. Para Demming, o operário deve ser qualificado e treinado. Por meio do 

treinamento, o operário passa a ter mais conhecimento, mais agilidade e a vestir a camisa 

da instituição, portanto reduzindo o custo da não qualidade. Na medida em que esse 

operário deixa de realizar as tarefas forma mecânica, ele começa a produzir conhecimento. 
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Ao passo que o operário se torna um ser crítico, ele aumenta a capacidade de dar 

sugestões de melhoria para os seus superiores. Por outro lado, a relação líder versus 

liderado também muda, de forma que um líder autoritário não cabe nesse processo. Nesse 

contexto o líder precisa ser democrático, situacional, liberal e saber ouvir seus liderados. 

Todavia, enquanto as ideias do Demming refletiam a visão estratégica de longo prazo, nos 

EUA a situação econômica do pós-guerra era de prosperidade e pleno emprego da indústria, 

alta produtividade e com foco na quantidade, refletindo objetivos de curto prazo. Esse 

descompasso, entre as ideias de Demming e a situação econômica dos EUA no pós-guerra, 

refletiu posteriormente na qualidade dos produtos norte-americanos. Por fim, as ideias de 

Demming foram implementadas no Japão por meio do método PDCA (Plan – Do – Check 

– Act), que consiste num método de melhoria contínua dos processos (CHIAVENATO, 

2003). 

 Um outro autor de referência em Qualidade Total foi Joseph Juran, um romeno 

naturalizado americano, que foi responsável pela revolução da qualidade total no Japão, e 

colaborou para transformar esse país em potência econômica mundial. As suas ideias 

sobre a qualidade total tinham como fundamentos: 

a) Obedecer as leis da nação; 

b) Obedecer as normas do setor onde se atuam; 

c) Respeitar os valores da sociedade; 

d) Ter parcerias somente com aqueles que compartilham destes valores; 

e) Qualidade Total é principalmente atender às necessidades implícitas e 

explícitas do cliente. 

 Outro nome importante que deve ser citado é Philip Crosby, que afirmava que a alta 

administração deveria convencer todos os colaboradores a produzir com zero defeitos e 

fazer certo na primeira vez. À medida que algo não fosse feito dessa forma, significaria 

perder matéria-prima, refazer trabalho, perder tempo, gerar risco de acidentes, perder 

energia. Para Crosby, zero defeito significava salvar vidas. 

  Ainda sobre a Qualidade Total é importante também mencionar a experiência da Toyota, 

que aplicou o just in time na sua empresa, que é um conceito da administração da produção 

que determina que nada deve ser produzido, transportado ou comprado antes da hora exata. 

Ou seja, é um conceito que pode ser entendido como um sistema de cadeia de suprimentos, 

que trabalha com estoques muito pequenos e tempo de ressuprimentos muito curtos. A 

implementação dessa teoria foi possível com o estudo da gestão dos processos, que a 

Toyota batizou com o nome de processos produtivos enxutos. O entendimento da 
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organização na experiência da Toyota se deu a partir da gestão dos seus processos.   

 

3.3 Os conceitos de Eficiência, Eficácia e Efetividade. 

 

 A gestão dos processos aplicada pela Toyota levava em consideração os conceitos de 

eficiência, eficácia e efetividade. A eficiência pode ser entendida como o processo que 

funciona da forma adequada. A eficácia é o resultado desejado do processo produtivo. E 

por outro lado, se em um processo há eficiência e eficácia, pode-se dizer que tem 

efetividade, ou melhor, a efetividade é o processo correto que gerou o resultado desejado 

(CHIAVENATO, 2003). 

 No plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, os conceitos definidos são os de 

eficiência e efetividade, onde a eficiência se refere a um bom serviço público a um baixo 

custo para o cidadão e efetividade é a capacidade das políticas públicas ou do aparelho do 

Estado de atender as demandas da sociedade. Logo o conceito de eficiência está 

diretamente ligado a palavra serviço, enquanto o conceito de efetividade refere-se as 

políticas públicas, ao aparelho de Estado e núcleo estratégico (CHIAVENATO, 2003). 

  O conceito de eficiência e eficácia no contexto da teoria econômica remete a ideia de 

que os recursos são escassos e as necessidades humanas são ilimitadas, logo a eficiência 

pode ser considerada sinônimo de processo produtivo, portando é limitada, enquanto a 

eficácia, vista como sinônimo de resultado, é ampla (CHIAVENATO, 2003). 

 

3.4 Administração Pública Gerencial 

 

3.4.1 Administração Patrimonialista e Burocrática versus Administração Pública Gerencial 

 

 A reforma administrativa, também denominada reforma do Estado, teve seu início nos 

anos 90 e foi a resposta do governo a necessidade de reconstrução do Estado frente as 

demandas de um mundo globalizado. A proposta era transformar a administração pública 

brasileira, de patrimonialista e burocrática em administração pública gerencial. Enquanto a 

primeira surgiu para proteger o patrimônio público contra a privatização do Estado e para 

combater o nepotismo e a corrupção, tendo como princípios o serviço público profissional, 

um sistema administrativo impessoal, formal, legal e racional, a segunda, é orientada para 

o cidadão e para a obtenção de resultados, de forma que os políticos e funcionários públicos 

são merecedores de um grau de confiança, ainda que limitado, para criar e inovar 
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(BRESSER, 1996). 

 A burocracia moderna tem origem no século XIX, período no qual era necessário afirmar 

o poder e oposição do Estado contra os poderes feudais ou regionais. Elas são 

consideradas uma evolução quando comparadas as burocracias patrimonialistas, que se 

caracterizavam pela não distinção clara do patrimônio público e do patrimônio privado. 

Todavia, a necessidade de afirmação do poder do Estado, fazem das burocracias, 

modernas ou patrimonialistas, serem auto referidas, assemelhando-se por promoverem 

seus próprios interesses, aquele de garantir o “poder extroverso” sobre os cidadãos 

(BRESSER, 1996). 

 De acordo com Bresser (1996), nos países desenvolvidos e em desenvolvimento não 

cabe manter uma administração burocrática pois o poder do Estado não sofre ameaça 

grave, levando a crer que o serviço público não precisa ser auto referido e pode por sua 

vez ser orientado ao cidadão. A administração pública gerencial surgiu no Brasil   na década 

de 90, com a aprovação pela Presidência da República do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado, tendo como objetivo substituir a burocracia por uma administração 

pública gerencial. Esta considera a descentralização, a delegação de autoridade e 

responsabilidade ao gestor público, o rígido controle sobre o desempenho, aferido mediante 

indicadores acordados e definidos por contrato é uma forma eficiente para a gestão do 

Estado e envolve estratégias mais efetivas para alcançar os resultados. Entretanto, nessa 

perspectiva é importante que os políticos e funcionários públicos mereçam um certo grau 

de confiança, ainda que limitada, mas capaz de permitir ao gestor público ter a liberdade 

de escolher os meios mais apropriados ao cumprimento das metas acordadas, em vez de 

fixar metas e procedimentos em Lei. 

 

3.4.2 Modelo de Excelência em Gestão Pública 

 

 O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, o GesPublica, se 

consolidou no lançamento do Decreto nº 5.378, de 23 de fevereiro de 2005, e insere-se no 

contexto de mudança da administração pública, a passagem de uma administração 

burocrática para a gerencial (GESPUBLICA, 2009). 

 A base para definir o GesPublica é entender que esta é uma política criada a partir da 

hipótese que os órgãos e entidades públicas podem e devem ser excelentes, podem e 

devem concorrer com padrões internacionais de qualidade em gestão, porém sem deixar 

de ser públicos. O GesPublica segue os princípios constitucionais da impessoalidade, da 
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legalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência considerando que a qualidade da 

gestão pública deve ser orientada para o cidadão, sendo portanto esse o seu grande 

desafio. O atendimento total ou parcial das demandas da sociedade é o resultado o qual o 

setor público tem se dedicado por meio das políticas públicas. A eficiência e eficácia dessas 

políticas é medido a partir da capacidade de produzir resultados positivos na vida dos 

cidadãos, melhorando a qualidade de vida (GESPUBLICA, 2009). 

 O Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP), foi concebido a partir da premissa 

que o serviço público pode ser excelente sem deixar de ser público. Esse modelo se 

fundamenta na gestão de excelência contemporânea, porém segue os princípios 

constitucionais, próprios da natureza pública das organizações. Esses fundamentos e 

princípios, juntos, definem o que se entende hoje por excelência em gestão pública 

(GESPUBLICA, 2009). 

 

 Figura 3.  Bases do Modelo de Excelência em Gestão Pública. 

 

Fonte: GESPUBLICA 

 

 Os fundamentos apresentados na figura a seguir integram a base de sustentação do 

Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP). 
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Figura 4. Fundamentos da Gestão Pública 

 

 Fonte: GESPUBLICA 

 

 

 De acordo com o GesPública (2009), os critérios de avaliação das organizações públicas 

consideram os seguintes blocos: 

 1º Bloco: Lideranças; Estratégias e Planos; Cidadãos; e Sociedade. Considerando o 

Ciclo PDCA, é uma etapa denominada como Planejamento. Por meio da liderança forte da 

alta administração, os serviços, produtos e processos são planejados conforme os recursos 

disponíveis, para atender com qualidade as necessidades dos cidadãos. 

 2º Bloco: Pessoas e Processos. Esse bloco se caracteriza como o espaço onde os 

objetivos e metas são concretizadas, é a execução do planejamento. As instituições são 

formadas por pessoas, que quando capacitadas e motivadas executam os processos de 

forma a atingir os resultados esperados. 

 3º Bloco: É o bloco dos Resultados. É o ponto no qual é acompanhado a efetividade do 

atendimento dos serviços prestados aos destinatários, levando em consideração a 

satisfação e os efeitos da ação do Estado na vida dos indivíduos. É também denominado 

de Controle. 

 4º Bloco: Informações e Conhecimento. Representa a inteligência da organização, onde 

os dados são processados e avaliados, permitindo a tomada de decisões e capacidade de 

corrigir e melhorar os resultados com mudanças nas práticas de gestão. 
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 À luz desses critérios as organizações públicas podem implementar ciclos de avaliação 

e propor melhoria para a gestão. A figura 5 abaixo mostra os critérios de avaliação divididos 

por blocos:  

 

Figura 5. Representação gráfica do Modelo de Excelência em Gestão Pública 

 

Fonte: GESPUBLICA 

 

3.5 Gestão de Processos 

 

 Entende-se como processo o conjunto de atividades interligadas as quais envolvem 

pessoas, equipamentos, materiais, métodos, procedimentos etc., que tem como objetivo a 

produção de um bem ou serviço. Por outro lado, um conjunto de processos forma o que 

denominamos de sistema. As organizações existem quando conseguem por meio das 

atividades desenvolvidas gerar produtos, relacionamentos, serviços e criar valor para os 

grupos de interesse. Quando esses objetivos não são alcançados, comprometem a razão 

de existir dessas organizações, tornando-as ineficientes, incapazes de competir com outras 

instituições. Quando se trata de organizações públicas com essas características, o dano 

público é maior, uma vez que há desperdício de recursos públicos e desrespeito com a 

sociedade. Todavia, para que uma organização cumpra seu papel de gerar valor de maneira 
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a atender seus grupos de interesse, ela precisa manter-se alinhada com as suas estratégias 

de escolhas, planejando, elaborando estudos, emitindo pareceres e relatórios, 

compreendendo, gerenciando e inter-relacionando suas atividades. Essas práticas 

permitem olhar para a organização como um conjunto de processos interligados, permitindo 

conhecer o seu funcionamento, empregar de forma eficiente os recursos, prevenir e 

solucionar problemas, eliminar atividades redundantes, identificar os atores envolvidos, ao 

passo que abre caminho para excelência no desempenho (CABRAL, 2015). 

 

3.6 O mapeamento de processos 

 

 De acordo com Pavani Júnior e Scucuglia (2011), o mapeamento de processos é a 

ferramenta básica e primordial para a Gestão por Processos. É a representação gráfica da 

sequência de atividades, que de maneira clara e objetiva, representará a estrutura e o 

funcionamento dos processos. Por meio de mapas, fluxos ou diagramas, um processo deve 

ser de fácil compreensão as partes interessadas. O mapeamento é a ferramenta que sendo 

aplicada de forma correta permite visualizar todo o processo de produção, incluindo as 

atividades que agregam ou não valor. A medida que as etapas que compõem o processo 

são mapeadas, torna-se possível identificar os pontos críticos que inviabilizam os 

resultados, ao passo que surgem as propostas de melhoria. Para CBOK 2.0 (ABPMP, 2009)  

citado por Pavani Júnior e Scucuglia (2011) a modelagem de processos é como: 

 

 
“[...] um mecanismo utilizado para retratar a situação atual e 
descrever a visão futura dos processos de negócios. Tem como 
objetivo otimizar os processos dentro de uma organização. 
Pode ser “dividida” em dois grandes momentos de análise e 
mapeamento do ambiente de negócio: Situação atual (AS-IS) 
e Situação proposta (TO-BE)” 
 

 

 Conforme CBOK 2.0 (ABPMP, 2009) citado por  Pavani Júnior e Scucuglia (2011), alguns 

Objetivos comuns que justificam o mapeamento de processos são: 

a) Documentar os processos 

b) Prover treinamento 

c) Estabelecer padrões de trabalho 

d) Responder às mudanças 

e) Identificar oportunidades de melhoria 
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f) Desenhar novos processos 

g) Comunicar 

h) Definir requisitos para novas operações 

i) Medir o desempenho 

j) Automatização 

k) Viabilizar simulação e análise de impacto 

 

 O mapeamento de processos é a primeira etapa a ser conduzida para a implementação 

de uma Gestão por Processos. Entende-se como Gestão por Processos a otimização do 

trabalho, alinhada a outras práticas de controle e acompanhamento (manutenção do 

trabalho). O mapeamento de processos é o mecanismo mais eficaz de detalhamento 

construído, apesar de não ser único mecanismo para compreensão da estrutura atual dos 

sequenciamentos de atividades de um processo (PAVANI J. E SCUCUGLIA, 2011). 

 Para Pavani Júnior e Scucuglia (2011), o mapeamento não se resume em características 

técnicas de conhecimento da metodologia e notação específica, mas contém paralelamente 

um componente artístico, de estilo inerente ao analista responsável pela análise. Esse estilo 

é uma competência a ser desenvolvida pelos profissionais de BPMN, muito particular a 

cada profissional e de fator relevante para a qualidade final do modelo a ser representado. 

  Em conformidade com o TCU (2013), entende-se por notação: 

 

O Dicionário Aurélio define Notação como um “Sistema de 
representação ou designação convencional” ou o “Conjunto de 
sinais com que se faz essa representação ou designação”. Enfim, 
notação pode ser definida como uma escrita simplificada ou 
abreviada por meio de um conjunto de sinais convencionados. 
 

 Abaixo seguem alguns exemplos de notação que são comumente utilizadas para o 

mapeamento de processos.   

 

3.6.1 BPMN – Business Process Management Notation 

 

 A maior e mais ampla notação utilizada para realizar o mapeamento de processo é o 

BPMN. No momento é a notação mais moderna, uma vez que possui um padrão de 

simbologia que resolve uma série de lacunas existentes em notações anteriores. Todavia, 

o seu ponto fraco é fato de não ser ainda conhecida pelo grande público (PAVANI J. E 

SCUCUGLIA, 2011). 
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 De acordo com o Tribunal de Contas da União (2013), a sigla BPMN em sua primeira 

versão foi definida como Business Process Modeling Notation. Porém, em um segundo 

momento, versão 2.0, definida como Business Model and Notation (novo nome mas a 

mesma notação). Este trabalho utilizará a conotação BPMN, que em português significa 

Notação para Mapeamento de Processos de Trabalho. Pelo fato do BPMN ser desenvolvido 

pelo BPMI (Business Process Management Iniciative), agora integrado ao OMG (Object 

Management Group), tem se consolidado como linguagem padrão internacional de 

mapeamento de processos. Os grandes fornecedores de tecnologia e desenvolvedores de 

metodologias estão adotando o BPMN como padrão. Abaixo a Figura nº 3 descreve um 

mapa de processo de trabalho na notação BPMN, como o sistema da empresa de aluguel 

de carros SpeedyCar cria uma fatura mensal cobrindo todos os aluguéis de um cliente.  

Ilustrativa mostra um processo de trabalho seguindo a notação BPMN: 

Figura 6. Mapa de Processo de trabalho na notação BPMN, como o sistema da empresa 

de aluguel de carros SpeedyCar. 

 

 

Fonte: Tribunal de Contas da União 

 

3.6.2 Fluxogramas 

 

 Pavani Júnior e Scucuglia (2011), afirma que o fluxograma é o conjunto simples de 

simbologia para elementos primários do processo. Essa notação não consegue abranger 

todos as características e singularidades do BPMN, mas é uma notação de fácil 
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compreensão e interpretação pelos colaboradores. 

 

3.6.3 Raias 

 

 Ainda de acordo com Pavani Júnior e Scucuglia (2011), por meio dessa notação é 

possível cruzar unidades organizacionais. Em outras palavras, unidades organizacionais 

são os departamentos, as áreas ou, em última instância, os cargos da organização. O nome 

dado para essa notação faz analogia às raias de uma piscina.   

 

3.6.4 SIPOC – Suplliers / Inputs / Process / Outputs / Constumers 

 

 É um estilo de documentação de processo utilizado em Six Sigma que por meio de uma 

abordagem simples possibilita uma visão geral das fronteiras, clientes, fornecedores e 

requisitos de um processo que circunda o problema a ser resolvido (PAVANI J. E 

SCUCUGLIA, 2011). Entre os benefícios destacam-se segundo (AIAG, 2006) citado por 

(PAVANI J. E SCUCUGLIA, 2011): 

a) Identifica claramente as fronteiras do processo em estudo. 

b) Resolve conflitos da equipe. 

c) Assegura que o analista tenha alcance e controle sobre o processo a ser 

estudado. 

d) Assegura que a abrangência da solução capture a questão 

e) Identifica os requisitos básicos (mensuráveis e não-mensuráveis). 

 

Figura 7. Conteúdo da matriz SIPOC 

              

        

Fonte: Adaptação Pavani Júnior e Scucuglia (2011) 
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

4.1 Resultados relacionados a construção Matriz SIPOC 

 

 A partir dos conceitos já apresentados nos itens anteriores, foi realizada a 1ª Oficina de 

Intervenção na DMA, na qual foi construída a matriz SIPOC. O resultado dessa construção 

permitiu a identificação das etapas do processo, assim como obter uma visão geral das 

fronteiras, clientes, fornecedores e requisitos do processo, facilitando posteriormente a 

elaboração dos fluxogramas. 

 O processo em estudo é composto pelas diversas tabelas que formam o banco de dados 

da Serfal. A equipe organiza essas informações e procura dar publicidade no âmbito interno 

e externo, de forma a auxiliar nas decisões estratégicas e operacionais. Assim, a dinâmica 

dos fornecedores que compõem o processo funciona de acordo com o tipo de informação 

demandada pela Divisão de Monitoramento e Avaliação. Os tipos de informações 

fornecidas subdividem em cinco subprocessos: 

a) Regularização Fundiária em Áreas Rurais (Títulos Rurais); 

b) Regularização Fundiária em Áreas Urbanas (Títulos Urbanos); 

c) Regularização Fundiária em Áreas Estaduais (Títulos Estaduais); 

d) Cláusulas Resolutivas (Liberações de Cláusulas); 

e) Destinação de Terras a Outros Órgãos. 

  Entretanto, por não existir na estrutura da organização um sistema único que recepciona 

todas as informações citadas, fato que torna inviável a emissão de relatórios de 

monitoramento de forma automática, a DMA criou um modelo de trabalho que busca 

organizar cruzamentos das informações contidas em sistemas de informática, com 

informações de planilhas externas aos sistemas, de forma a unificá-las em um único banco 

de dados.  Abaixo seguem os insumos (entradas)  e fornecedores que foram identificados 

na matriz SIPOC e que podem ser visualizados no quadro 2: 

a) Informações de Regularização Fundiária em Áreas Rurais (Títulos Rurais 

regidos pela Lei nº 11.952). Essas informações são geridas pela CGMI do 

MDA, e são recolhidas na DMA através do Sistema SISTERLEG. Caracteriza-

se por ser informações de SISTEMA. 

b) Informações de Regularização Fundiária em Áreas Urbanas. São 

informações oriundas da SRFAR1 (Divisão de Destinação de Terras a 

Municípios) e que chegam na DMA via planilha. Caracteriza-se por serem 
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informações de fontes externas, não estão em SISTEMA. 

c) Informações de Cláusulas Resolutivas. São informações de áreas que já 

foram tituladas anterior a criação do Programa Terra Legal. Essas 

informações são recolhidas na própria DMA via conferência no Boletim de 

Serviço da GASG. Caracteriza-se por serem informações de fontes externas, 

não estão em SISTEMA. 

d) Informações de Destinação de Terras a Outros Órgãos. São informações 

de áreas que são destinadas para outros órgãos da administração pública 

federal como FUNAI, MMA, ICMbio, SPU etc. Essas informações são geradas 

na Câmara Técnica de Destinação de Terras Públicas e repassadas a DMA 

por meio do Gabinete da Serfal. Caracteriza-se por serem informações de 

fontes externas, não estão em SISTEMA. 

e) Informações de Regularização Fundiária em Áreas Estaduais. São 

informações geradas a partir das parcerias do Programa Terra Legal com os 

governos estaduais. No modelo atual, esse insumo chaga a DMA por meio de 

planilha e tem vários fornecedores: Divisão de Convênio, Institutos de Terra, 

Escritórios Regionais, SRFA, Diário Oficial do Estado. Caracteriza-se por 

serem informações de fontes externas, não estão em SISTEMA. 

f) Informações da Regularização/Destinação de terras na Amazônia Legal. 

São todas as informações do Programa Terra Legal estruturadas no banco de 

dados, incluindo aquelas que se encontram em sistemas e aquelas que são 

fontes externas. 

 Em plenária, foi de comum acordo que os objetivos do processo de monitoramento é 

consolidar, validar, criticar, publicar as informações e proporcionar confiabilidade. O 

processo tem como foco monitorar o desempenho do programa Terra Legal, dar publicidade 

das informações no âmbito interno e externo, além de subsidiar com informações 

estratégicas os gestores na tomada de decisões. Assim, com o conhecimento dos 

fornecedores, insumos e objetivos do processo, foi definido com a equipe de trabalho os 

produtos/saídas da DMA, que serão descritos a seguir: 

a) Relatório de desempenho do Programa Terra Legal. É um relatório 

semestral de informações estratégicas para a regularização fundiária na 

Amazônia Legal, o qual é disponibilizado por meio da DMA,  para o 

Ministro de Estado do MDA e Presidência da República. 

b) Planilha de Fontes Externas. São todas as informações de fontes 
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externas aos sistemas de informática do Programa Terra Legal, 

compiladas em uma única planilha, que tem como finalidade a emissão de 

relatórios e complementação do Banco de Dados do Programa. 

c) Painel Fundiário. É um relatório semanal que mostra a evolução dos 

resultados de títulos e áreas destinadas na Amazônia pelo Programa Terra 

Legal. É destinado ao quadro de colaboradores da Serfal. 

d) Painel de Gestão a Vista. É o painel mensal de indicadores estratégicos 

do Programa Terra Legal Amazônia. É destinado ao quadro de 

colaboradores da Serfal no âmbito interno e também divulgado no âmbito 

externo como subsídio para relatórios. 

e) Painel do Ministro. É o quadro fundiário de títulos rurais entregues nos 

estados durante o ano corrente pelo Programa Terra Legal. Essas 

informações são destinadas a Secretaria-Executiva/MDA. 

f) Planilha com Informações detalhadas por município da Amazônia 

Legal. É um quadro geral de informações de georreferenciamento de 

parcelas, classificadas por municípios da Amazônia Legal. São 

informações repassadas a Secretaria-Executiva/MDA para publicação em 

site do Ministério. 

g) Planilha com Informações detalhadas dos requerentes regularização 

fundiária por gleba. É um quadro geral de informações de 

georreferenciamento de parcelas, classificas por glebas, situadas em 

áreas de abrangência da Lei nº 11.952. Serve para subsidiar as 

Coordenações do Programa (SRFA, Sede e Escritórios Regionais) nos 

planejamentos operacionais.
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Quadro 2. Resultados da Construção da Matriz SIPOC 

 

Data: 20/05/2015

FORNECEDORES INSUMOS(ENTRADAS) OBJETIVOS DO PROCESSO PRODUTOS (SAÍDAS) CLIENTES

→ Relatório de desempenho; →

SRFAR1 → → Planilha de Fontes Externas  

Painel Fundiário

Serfal, MDA, MPOG, CASA CIVIL, 

Painel de Gestão a Vista

Gabinete Painel do Ministro 

→ Informações de títulos estaduais → →

Banco de Dados SERFAL

→

Órgãos de Controle

Secretaria Extraordinária 
de Regularização 

Fundiária da Amazônia 
Legal

MACRO PROCESSO:      Planejamento, Monitoramento e Avaliação do desempenho do Programa Terra Legal                               

PROCESSO:  Monitoramento do desempenho do Programa Terra Legal

SISTERLEG ( inspetores, 

CGMI)

Informações de requerentes/áreas 

da regularização fundiária (Títulos 

Rurais regidos pela Lei nº 11.952)  

Consolidar e Validar  os dados e proporcionar confiabilidade; 

Monitorar o desempenho do programa Terra Legal; Dar publicidade 

das informações no âmbito interno e externo do Programa Terra 

Legal; Subsidiar com informações estratégicas os gestores na 

tomada de decisões.

SFRA (SEDE,  ESCRITÓRIOS 

REGIONAIS)
Informações de títulos e áreas 

doadas a municípios 

CASG (BOLETIM DE 

SERVIÇO)

Informações de Cláusulas 

Resolutivas 

Informações de destinação de 

terras para outros órgãos

Divisão de Convênio, 

Institutos de Terra, 

Escritórios  Regionais, 

SRFA, DO

Planilha com Informações 

detalhadas por município da 

Amazônia Legal

Informações de áreas, títulos e 

requerentes 

Planilha com Informações 

detalhadas dos requerentes 

regularização fundiária  por 

gleba 
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4.2 Resultados relacionados a construção dos Fluxogramas no modelo AS-IS 

 

 A elaboração da matriz SIPOC facilitou a construção dos fluxogramas do processo. No   

primeiro momento as etapas foram descritas no formato AS-IS.   

 O quadro abaixo foi criado para orientar em quais etapas do processo encontram-se os 

subprocessos e seus respectivos anexos. 

 Quadro 3. Etapas do Monitoramento do Desempenho do Programa Terra Legal 

Amazônia AS-IS. 

 

 

 A primeira etapa do quadro 3 refere-se a validação da planilha de fontes externas. Essa 

etapa foi definida como sendo a fase inicial do processo, por ser um ponto onde quatro 

subprocessos, descritos nos Apêndices A, B, C e D, se intercalam. Todavia, durante o 

mapeamento do processo, ficou evidente a complexidade da questão enfrentada pela 

equipe para definir a etapa inicial. Outro subprocesso identificado está localizado no 

Apêndice E, o qual está contido na etapa – Realizar Cruzamento do Banco de Dados com 

extrato SISTERLEG. 

 A Figura 8, mostra as etapas que constituem o processo, o qual foi estruturado no 

formato AS-IS. 

 

Processo - Monitoramento do Desempenho do Programa Terra Legal

Etapas do Processo de Monitoramento do Desempenho  (AS-IS) Subprocessos Apêndice 

Validar planilha de fontes externas

Títulos Estaduais A 

Títulos Urbanos B

Liberações de Cláusulas Resolutivas C

D

Inserir planilha no banco de dados 

Confirmar existência de parcela no SIGEF de títulos estaduais 

Contabilizar novos títulos estaduais na planilha de fontes externas

Notificar os institutos de terra 

Atualizar planilhas de fontes externas no banco de dados 

Realizar cruzamento do banco de dados com extrato SISTERLEG Títulos Rurais E

Gerar Relatório de Desempenho

Gerar Painel de Gestão a Vista

Gerar Painel Fundiário Semanal

Destinação de Terras para outros 
Órgãos 

Gerar planilha com Informações detalhadas dos requerentes de regularização 
fundiária por gleba

Gerar planilha com Informações detalhadas dos requerentes de regularização 
fundiária por município da Amazônia Legal
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Figura 8. Processo de monitoramento do desempenho do Programa Terra Legal Amazônia no modelo AS-IS. 
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4.3 Resultados relacionados a construção dos Fluxogramas no modelo TO-BE 

 

 Ao analisar o fluxograma AS-IS, a equipe identificou problemas de procedimentos e 

sugeriram propostas de melhorias para algumas etapas do processo conforme o quadro 

abaixo: 

Quadro 4. Etapas do Monitoramento do Desempenho do Programa Terra Legal Amazônia 

TO-BE. 

 

 

 O processo monitoramento do desempenho (Figura 8) exige validação das informações 

em relação aos Títulos Estaduais. Logo, o critério adotado é a verificação de existência de 

área a ser regularizada no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF). Porém, ao analisar o 

processo, verificou-se que essas informações são validadas duas vezes. No primeiro 

momento é feita uma validação das informações, no subprocesso (Títulos Estaduais) 

Apêndice A, e um segundo momento valida-se novamente durante o processo de 

monitoramento do desempenho, Figura 8. Fato desnecessário e que torna o processo 

redundante e moroso.   

 Por outro lado, quando analisamos o subprocesso de Títulos Estaduais no Apêndice A, 

fica claro que é preciso melhorar o procedimento de entrada desse processo. O fato de não 

ter um fluxo definido, as informações chegam de diversos fornecedores. 

 A proposta de melhoria abrange a eliminação de algumas etapas do processo, aliando 

a melhorias nos fluxos dos subprocessos de Títulos Estaduais e Liberações de Cláusulas 

Resolutivas, Apêndices F e G.

Processo - Monitoramento do Desempenho do Programa Terra Legal

Subprocessos Apêndice 

Validar planilha de fontes externas

F x

Títulos Urbanos

G x

Inserir planilha no banco de dados 

Confirmar existência de parcela no SIGEF de títulos estaduais x

Contabilizar novos títulos estaduais na planilha de fontes externas x

Notificar os institutos de terra x

Atualizar planilhas de fontes externas no banco de dados x

Realizar cruzamento do banco de dados com extrato SISTERLEG Títulos Rurais 

Gerar Relatório de Desempenho

Gerar Painel de Gestão a Vista

Gerar Painel Fundiário Semanal

Etapas do Processo de Monitoramento do Desempenho  (TO-BE) 
Proposta de 

Melhoria 

Títulos Estaduais (TO-BE)

Liberações de Cláusulas 
Resolutivas (TO-BE)

Destinação de Terras para 
outros Órgãos 

Gerar planilha com Informações detalhadas dos requerentes de regularização 
fundiária por gleba

Gerar planilha com Informações detalhadas dos requerentes de regularização 
fundiária por município da Amazônia Legal
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Figura 9. Processo de monitoramento do desempenho do Programa Terra Legal Amazônia no modelo TO-BE.  
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4.4 Efeitos da intervenção na equipe de trabalho 

 

 A experiência de facilitação feita na equipe da DMA, possibilitou um ambiente de trabalho 

mais comprometido com o cumprimento das tarefas e principalmente o conhecimento sobre 

o funcionamento do processo, a gestão e mapeamento dos processos. Todos os 

participantes reafirmaram, incluindo a Chefia de Divisão, o compromisso de continuar o 

mapeamento dos processos no setor. O resultado foi o surgimento de uma equipe madura, 

capaz de desenvolver tarefas com mais clareza e papeis definidos, com melhor 

desempenho e interação entre os membros. 

 O mapeamento de processos além de ter proporcionado maior conhecimento das 

atividades desenvolvidas pela equipe, também ampliou o olhar dos envolvidos em relação 

a instituição como um todo, ficando claro que os processos não estão isolados. Por fim, os 

membros da equipe estão motivados a continuar o processo de melhoria, assim como as 

atividades do setor passaram a ser resolvidas de forma integrada e com uma equipe mais 

proativa. 
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5. CONCLUSÃO 

  

 Este trabalho buscou mapear o processo de monitoramento do desempenho do 

Programa Terra Legal. A base teórica possibilitou a implementação prática que foi aplicada 

na Divisão de Monitoramento e Avaliação. Os resultados alcançados permitiram propor 

melhorias no processo e otimização dos objetivos, de forma a eliminar etapas 

desnecessárias e sugerir novos fluxogramas. O quadro abaixo traz uma conclusão do 

trabalho realizado. 

 

Quadro 5. Resultados e Propostas de Melhorias do Processo de Monitoramento do 

Desempenho do Programa Terra Legal. 

 

  

A experiência de intervenção realizada na Divisão de Monitoramento e Avaliação, foi 

facilitada pela maturidade da equipe, a qual contribuiu para o desenvolvimento do trabalho 

e cumprimento dos objetivos propostos. A construção da Matriz SIPOC foi o ponto de 

partida e orientou o cumprimento dos objetivos. Foram caracterizadas as etapas do 

processo atual (AS-IS) e por meio dos fluxogramas avaliou-se o processo e seus problemas. 

Por fim o processo foi redesenhado no formato TO-BE e sugeridas as melhorias a partir 

dos fluxogramas. 

PROCESSO DE MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO PROGRAMA TERRA LEGAL

ETAPAS SUBPROCESSOS APÊNDICE (AS-IS) INTERVENÇÃO  PROPOSTA DE MELHORIA APÊNDICE (TO-BE)

1 Validar planilha de fontes externas

Títulos Estaduais A SIM F

Títulos Urbanos B NÃO - -

Liberações de Cláusulas C SIM G

D NÃO - -

2 Inserir planilha no banco de dados - - NÃO - -

3
- - SIM Eliminar Etapa -

4
- - SIM Eliminar Etapa -

5 Notificar os Institutos de Terras - - SIM Eliminar Etapa -

6
- - SIM Eliminar Etapa -

7
Títulos Rurais E NÃO - -

8
- - NÃO - -

9

- - NÃO - -

10 Gerar Relatório de Desempenho - - NÃO - -

11 Gerar Painel de Gestão a Vista - - NÃO - -

12 Gerar painel Fundiário Semanal - - NÃO - -

13 Gerar Painel do Ministro - - NÃO - -

Organizar o fluxo de entrada 
do processo, concentrando 
em apenas um fornecedor 

(Divisão de Convênio) 

Inserir a Área Técnica da 
Serfal como principal 

fornecedor das informações 
à DMA, de forma a facilitar 
a tarefa de transferência de 
dados, antes da publicação 

na CASG

Destinação de terras para 
outros Órgãos

Confirmar existência de parcela no SIGEF de 
Títulos Estaduais

Contabilizar novos títulos estaduais na planilha 
de fontes externas

Atualizar planilhas de fontes externas no banco 
de dados

Realizar cruzamento de banco de dados com 
extrato SITERLEGGerar planilha com informações detalhadas dos 
requerentes de regularização fundiária por 
gleba

Gerar planilha com informações detalhadas dos 
requerentes de regularização fundiária por 
município da Amazônia Legal



36 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009. Disponível, em: 

<http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/serfal/legisla%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 

24 de novembro de 2014. 

 

BRASIL. Decreto Federal nº 7.255 de 04 de agosto de 2010. Disponível, em:  

<http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/serfal/legisla%C3%A7%C3%A3o> Acesso em:  

02 de fevereiro de 2015. 

 

BRESSER PEREIRA, L. C. A reforma do aparelho do Estado e a Constituição brasileira. 

Brasília. ENAP, 1995. 

 

CABRAL, R. B. Ciclo de Formação em Gestão para Resultados – Gestão de Processos – 

Módulo 4. Apostila do IV Módulo do Ciclo de Formação em Gestão para Resultados. Iperó, 

São Paulo. 2015. 

 

CHIAVENATO, Idalberto; Introdução à teoria geral da administração; Rio de Janeiro; 

Elsevier ed., 7ª edição; 2003. 

 

GESPUBLICA. Guia de Gestão de Processos de Governo. 

<Http://www.gespublica.gov.br/Tecnologias/pasta.2010-04-

26.0851676103/Guia%20de%20Gestao%20de%20Processos%20de%20Governo.pdf>. 

Acesso em 18 de junho de 2015. 

 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. Secretaria Extraordinária de 

Regularização Fundiária da Amazônia Legal. Disponível, em: 

<http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/serfal/etapas-do-programa >. Acesso em: 20 de 

maio de 2015. 

 

PAIM, R.; CARDOSO, V.; CAULLIRAUX, H.; CLEMENTE, R. Gestão de Processos: pensar, 

agir e aprender; Porto Alegre; Bookman, 2009. 

 

SERFAL. Relatório de Desempenho do Programa Terra Legal 2009/2014 e Plano de Metas 

2015/2017. Brasília: MDA, 2014. 

http://www.mda.gov.br/sitemda/secretaria/serfal/etapas-do-programa


37 

 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Curso de Mapeamento de Processos de Trabalho com 

BPMN e Bizagi.. Disponível em: Acesso em: 20 de Junho de 2015. 

 

VERÍSSIMO, T., &  PEREIRA, J. 2014. A floresta habitada: História da ocupação humana 

na Amazônia. Belém: Imazon, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

APÊNDICE A 

Subprocesso - Regularização Fundiária em Áreas Estaduais (Títulos Estaduais) AS-IS 
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APÊNDICE B 

 Subprocesso - Regularização Fundiária em Áreas Urbanas (Títulos Urbanos) AS-IS. 
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APÊNDICE C 

 Subprocesso - Cláusulas Resolutivas (Liberações de Cláusulas) AS-IS. 
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APÊNDICE D 

   Subprocesso - Destinação de Terras a Outros Órgãos AS-IS. 
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APÊNDICE E 

 Subprocesso - Regularização Fundiária em Áreas Rurais (Títulos Rurais) AS-IS. 
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APÊNDICE F 

Subprocesso - Regularização Fundiária em Áreas Estaduais (Títulos Estaduais) TO-BE. 
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APÊNDICE G 

 Subprocesso - Cláusulas Resolutivas (Liberações de Cláusulas) TO-BE. 

 


