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Resumo 
 
Este estudo buscou descrever o Business Process Management (BPM), ou Modelo 
de Gestão de Processos, a partir do modelo condicionantes, estratégias, estruturas 
e desempenho (CEED) da unidade de atendimento da Advocacia-Geral da União 
(AGU), situada na cidade de Belo Horizonte. A AGU é uma instituição pública que 
representa a União, judicial e extrajudicialmente, prestando serviço à República e a 
sociedade em todo o território nacional, pelas atividades de consultoria e 
assessoramento jurídico ao Poder Executivo, estando subordinada à Presidência da 
República. O estudo sobre os processos utilizados pela unidade da AGU 
representou um grande desafio, já que existem poucas publicações sobre o tema 
que pudessem orientar a pesquisadora. Ademais, existem diferenças consideráveis 
entre as formas de administrar as empresas públicas em relação às empresas 
privadas, o que tornou o estudo ainda mais instigante. O objetivo deste trabalho foi 
analisar a gestão estratégica da Unidade de Atendimento da AGU no contexto dos 
processos gerenciais. Por meio da pesquisa foi possível descrever os construtos 
condicionantes, estratégias, estruturas e o desempenho da unidade observada, bem 
como avaliar os elementos do modelo de gestão estratégica de processos, 
considerando as especificidades de uma empresa pública. A burocracia nos serviços 
públicos é uma realidade conhecida de toda a sociedade, porém, o presente 
trabalho apresenta esclarecimentos e opiniões de executores desses serviços, 
demonstrando as possibilidades de mudança e inovações na forma como esses 
serviços podem ser prestados. 
 
Palavras-chave: BPM. Instituição pública. Gestão estratégica. Serviços públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Abstract 
 

This study aimed at describing the Business Process Management (BPM), or 

Process Management Model, based on the conditioning, strategies, structures and 

performance (CEED) model of the Office of the Attorney General's Office (AGU) 

located in Belo Horizonte. The AGU is a public institution that represents the Union, 

judicially and extra judicially, serving the Republic and society throughout the national 

territory, for the activities of consulting and legal advice to the Executive Branch, 

being subordinate to the Presidency of the Republic. The study on the processes 

used by the unit of AGU presented a great challenge, since there are few 

publications on the subject that could guide the researcher. In addition, there are 

considerable differences between the ways of managing public enterprises in relation 

to private companies, which made the study even more instigating. The objective of 

this work was to analyze the strategic management of the AGU Service Unit in the 

context of management processes. Through the research it was possible to describe 

the conditioning constructs, strategies, structures and performance of the observed 

unit, as well as to evaluate the elements of the strategic process management model, 

considering the specificities of a public company. The bureaucracy in public services 

is a reality known throughout society; however, the present work presents 

clarifications and opinions of the executors of these services, showing the 

possibilities of change and innovations in the way these services can be provided. 

 

Keywords: BPM. Public institution. Strategic management. Public services. 
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1 Introdução 

 

1.1 Contextualização do tema 

 

O tema e a utilização da gestão estratégica e da gestão de processos, de maneira 

geral, são conhecidos na humanidade desde o início dos tempos. Pode-se observar 

a aplicação dos conceitos nas mínimas tarefas realizadas. Na Antiguidade, mesmo 

sem técnicas avançadas, a agricultura, a pecuária, o comércio, pelo escambo, as 

observações e conclusões sobre as fases da lua e mesmo a fabricação das parcas 

ferramentas da época eram orientados por algum tipo de gestão estratégica, por 

meio de processos. Atualmente os processos estão mais organizados, com técnicas 

inovadoras e arrojados métodos de utilização, o que facilita que tarefas mais 

complicadas sejam realizadas dentro de um padrão, visando à qualidade de 

produtos e serviços, bem como à eficácia e à eficiência do produto final (Hodza, 

2018). 

 

É possível identificar a concepção da gestão estratégica e a utilização da “gestão de  

processos” nas tarefas mais simples do nosso dia. Assim, a orientação estratégica e 

de processos é percebida em uma cirurgia de grande complexidade ou no envio de 

sondas e foguetes ao espaço. A padronização de processos permite que uma 

simples receita de bolo possa ser executada por várias pessoas, que alcançarão o 

resultado esperado, desde que sigam metodicamente as fases do processo. Da 

mesma forma, a condução de uma aeronave ou a fabricação de medicamentos e 

próteses para o organismo humano seguem processos predefinidos que favorecem 

o sucesso do intento. A gestão estratégica tem aplicabilidade em todos os campos 

de atividades imagináveis. Até nos robôs das fábricas de medicamentos, medindo 

sistematicamente as quantidades de drogas a serem manipuladas e encapsuladas 

com precisão e assertividade, encontra-se a orientação (Hindiyeh, Altalafha, Al-

Naerat, Saidan, Al-Salaymeh, Sbeinati & Saidan, 2018).  

 

De acordo com Pavani e Scucuglia (2011), a gestão estratégica por processos tem 

se destacado nos cenários acadêmicos e profissionais, em níveis mundiais. A 

notoriedade do tema pode ser percebida devido ao crescente número de associados 

https://www.mdpi.com/search?authors=Motasem%20N.%20Saidan&orcid=
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da Association of Business Process Management Professionals (ABPMP), com sede 

nos Estados Unidos. 

 

A palavra “processos” é amplamente conceituada na Administração. Sua 

significância mais relevante a associa a entradas, processamentos e saídas. Nessa 

abordagem, Baldam, Valle e Rozenfeld (2014) discorrem sobre os vários conceitos 

que definem processos no mundo corporativo, sendo o mais simplório: “qualquer 

atividade ou conjunto de atividades que toma uma entrada, adiciona valor a ela e 

fornece uma saída a um cliente específico”  (Gonçalves, 2000, p. 7). Baseando-se 

nesse conceito, Baldam et al. (2014)  inferem que as entradas podem ser qualquer 

matéria bruta que possa ser transformada. A transformação é uma parte importante 

do processo, pois nessa fase é possível agregar conhecimentos, tecnologia, 

informações, habilidades, energia e outras ações que unem materiais e pessoas, 

proporcionando o atingimento do objetivo. Saídas são o produto e/ou serviço ideal 

para o consumo ou comércio (Baldam et al., 2014). 

 

Processos, na visão de Paim, Cardoso, Caulliraux e Clemente (2009), consistem em 

“uma cooperação de atividades e recursos distintos voltados à realização de um 

objetivo global, orientado para o cliente final, que é comum ao processo e ao 

produto/serviço” (Paim et al., 2009, p. 100). Os autores afirmam que, como os 

processos são adaptados às empresas, têm características singulares, que dizem 

respeito àquela determinada empresa, pois, ao realizarem o processo de 

transformação do material, os envolvidos estão se ocupando em atender prazos e 

acrescentar qualidade ao produto, sendo essas nuanças específicas nas diferentes 

instituições. Embora para se realizar uma tarefa exista um processo predefinido 

pelas  lideranças, o empenho e entrega à consecução de determinada tarefa torna 

os executores corresponsáveis pelo produto final. 

 

Já para Davenport (2000, p. 181), “um processo é uma ordenação específica de 

atividades de trabalho através do tempo e do espaço, com um início, um fim e um 

conjunto claramente definido de entradas e saídas: uma estrutura para a ação”. 

Muito embora os conceitos sejam diferenciados, a essência deles permanece a 

mesma. Os processos, para serem processos, contam com três etapas básicas: a) 
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entradas; b) processos; c) saídas, sem as quais é improvável o atingimento dos 

objetivos almejados (Davenport, (2000). 

 

A análise de Baldam et al. (2014) em relação ao conceito de processo diz que a 

produção em massa, fruto da cultura moderna (que tende a atender ao alto padrão 

de consumo da população mundial), fez acender o alerta sobre a escassez de 

recursos de toda ordem no planeta em que habitamos. A ideia de preservação e 

racionalização dos bens renováveis, e mais ainda, daqueles que não se renovam, 

auxiliou o aparecimento da ideia geral de processos. O objetivo central é aproveitar 

matérias-primas e gerar consciência prática da utilização dos recursos, criando 

parâmetros e regras para a produção de bens de consumo. Mas também, nesse 

caso, processo se resume em entradas, processamento e saídas. Apesar do foco 

direcionado para a sustentabilidade e significativa preocupação na economia de 

recursos, eles concordam que “o propósito de qualquer processo é transformar uma 

entrada qualquer (energia, informação, materiais ou clientes) em uma ou mais 

saídas, com maior valor econômico ou social” (Baldam et al., 2014, p. 3).  

 

Os autores ressaltam que a realidade brasileira nos coloca à frente de problemas 

que demonstram a inabilidade de algumas organizações, em que, apesar da 

utilização de bons materiais, a agregação de valores não fica bem definida para os 

envolvidos nos processos e muito menos para os clientes e consumidores. Em 

outros casos, o que se observa é a geração de detritos que não condizem com a 

realidade ambiental praticada por boa parte da sociedade, a poluição, por exemplo. 

E ressaltam que uma boa gestão de processos deve estar atenta às normas 

ambientais, exigências normativas governamentais e, principalmente, ao bem-estar 

da população vizinha da empresa, no sentido de diminuir níveis de ruídos e poluição.  

 

Quanto à gestão de processos, Pradela, Furtado e Kipper (2012) explicam que  é um 

instrumento conectivo dentro das organizações, promovendo a interligação de 

estratégias organizacionais e atividades diárias realizadas em termos de processos 

organizacionais. Advertem, porém, que a cultura brasileira ainda não se encontra 

totalmente receptiva para o ordenamento imposto pela gestão de processos. 

Orientam que haja ampla divulgação e a prática contínua do modelo, com a 
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finalidade de alcançar mais aceitação dos envolvidos. Ainda nessa abordagem, 

Pradela et al. (2012) destacam que os processos e a  tecnologia da informação (TI) 

devem estar bem alinhados, sendo esta um setor que trabalha em função da gestão 

de processos. O que se observa são empresas que se organizam em função de 

softwares,  comprados ou desenvolvidos, para então determinar o modelo de gestão 

de processos a serem adotados. A forma correta de promover essa inter-relação, 

segundo os autores, é mantendo a interdependência entre TI e os processos, 

favorecendo que novos desenhos de processos absorvam de forma inteligente as 

ferramentas criadas na área de TI. 

 

Paim et al. (2009) afirmam que a gestão de processos busca atender e entender a 

grande demanda advinda das organizações, que invariavelmente estão expostas a 

mudanças internas e externas que as obrigam a buscar caminhos alternativos, 

dentro de processos, que possam orientar e manter o aprendizado sobre os 

processos da organização. Enfatizam que o estudo sobre processo ganhou força no 

século passado e indicam o foco na melhoria das operações, seguindo a lógica da 

Administração Científica iniciada por Taylor como pano de fundo deste tema, cujas 

técnicas e instrumentos para entender e melhorar processos foram amplamente 

utilizados. Os estudiosos esclarecem que na primeira década deste século o 

conceito de processo ressurgiu, fazendo com que as organizações deixassem de 

lado os conceitos de reengenharia e qualidade total para aderirem firmemente aos 

conceitos de gestão de processos. Os autores entendem que melhorias nos 

processos constituem uma ação básica em resposta às mudanças que acontecem a 

todo o momento no mundo corporativo. 

 

Pavani e Scucuglia (2011) confirmam essa afirmativa, quando asseguram que a 

partir do ponto em que as decisões gerenciais são absorvidas, entendidas e 

cumpridas, segundo a ótica de processos, os resultados serão alcançados com mais 

eficiência e eficácia. Para eles é importante o treinamento daqueles que literalmente 

executarão o processo, tendo em vista que serão estes que conduzem os 

programas e determinações dos processos, garantindo, dessa forma, o resultado 

desejado. 
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Ainda nessa lógica, Paim et al. (2009) ressaltam que a gestão de processos 

corresponde a uma visão eficaz que promove a integração, dinamismo, flexibilidade 

e inovação nas organizações de forma a promover resultados e benefícios que 

possam favorecer a vantagem competitiva nas organizações. 

 

Dois conceitos considerados por Pavani e Scucuglia (2011) devem ser avaliados 

para melhor entendimento do assunto. Definição de processo, de acordo com CBOK 

2.0:  

 

Conjunto definido de atividades ou comportamento executados por humanos 
ou máquinas para alcançar uma ou mais metas. Os processos são 
disparados por eventos específicos e apresentam um ou mais resultados que 
podem conduzir ao término do processo ou a outro processo. Os processos 
são compostos por várias tarefas ou atividade inter-relacionadas e consomem 
recursos na sua execução, como tempo, dinheiro e materiais (ABPMP 2009 – 
CBOK 2.0, p. 30).   
 

Já a norma brasileira (NBR) ISO 9001:2008 estabelece como definição: 

 

Uma atividade ou conjunto de atividades que usa recursos e que é 
gerenciada de forma a possibilitar a transformação de entradas em saídas. 
[...] Frequentemente a saída de um processo é a entrada para o processo 
seguinte (Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, 2008, s.p.). 
 

A partir das definições apresentadas, Pavani e Scucuglia (2011) estabelecem uma 

definição que tem o objetivo de identificar mais claramente o alvo de um processo 

dentro das organizações: 

 

Processo é o título dado a uma série de atividades/objetos, transformando 
entradas (inputs) em saídas/produtos (outputs), de modo a atribuir 
determinado grau (tangível) de agregação de valor. Um processo deve 
necessariamente começar e terminar em outro processo ou em um dos seis 
clientes externos (obrigatório, cliente final, cliente intermediário, fornecedor, 
sociedade e monitorados) (Pavani & Scucuglia 2011, p. 113). 

 

Para melhor compreensão da definição de Pavani e Scucuglia (2011), é importante 

entender que: 
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a) Cliente obrigatório – são clientes investidos de algum tipo de determinação 

compulsória. Exemplo: governo, matriz de empresa multinacional, atividades 

realizadas apenas para alinhamento às normas da gestão de processos. 

b) Ciente final – são os consumidores finais do produto ou serviço. 

c) Cliente intermediário – é o responsável por fazer o produto chegar ao 

consumidor final. Exemplo: supermercados. 

d) Fornecedor – tem o papel do cliente externo, pois, em alguns momentos, 

recebem informações da empresa que produzirá o bem ou serviço. 

e) Sociedade – são aqueles clientes de ações específicas voltadas para a 

sustentabilidade e práticas de cidadania e filantropia. 

f) Monitorados – é uma espécie de cliente virtual que detém grande quantidade 

de informações, que podem ser utilizadas em processos decisórios futuros. 

Como exemplo podem-se considerar os registros e relatórios gerados após 

análise e/ou acompanhamento de algum processo. 

 

Pavani e Scucuglia (2011) consideram que a padronização dos processos é de 

grande valia na execução das atividades. Ou seja, é o que vai agregar valor 

efetivamente, haja vista que a falta de uniformização do trabalho permite que cada 

profissional execute de forma adversa suas tarefas, comprometendo a confiabilidade 

e estabilidade processual. Isso porque a soma dos diferentes níveis de habilidades 

resultará em instabilidade, o que pode, em última instância, comprometer o produto/ 

serviço, além de colocar em risco a competência da empresa. 

 

Para Pradela et al. (2012), quando os funcionários conseguem perceber a 

importância de seu papel na organização, deixam de trabalhar com lista de 

atividades e passam a trabalhar com processos documentados e padronizados. 

Assim, passam a conhecer os objetivos e metas que envolvem o trabalho 

executado. Propõem mudanças na postura administrativa tradicional, acostumada a 

perceber as atividades executadas individualmente. Nesse ponto é aconselhável 

aguçar a visão relativa a processos, possibilitando a compreensão de como os 

processos são executados de forma macro, favorecendo dessa forma a percepção 

de como funciona o todo organizacional (Thieves, 2001). 
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O presente estudo pretende contextualizar o sistema e o processo de gestão em 

uma unidade da Advocacia-Geral da União, em Minas Gerias, a partir do modelo 

dinâmico clássico das condicionantes, estratégia, estrutura e desempenho (CEED). 

 

Esse modelo, já clássico nos estudos em estratégia, tem sua origem em Moscou no 

ano de 1939, tendo sido mais bem fundamentado por Bain, em 1956, contrastado 

por Chandler, em 1962, e sistematizado por Ansoff, em 1965 (Nawaz & Bhatti, 

2018). O modelo vem sendo intensamente estudado na academia e utilizado nas 

corporações (Winter, 2003). A premissa consiste em que empresas públicas ou 

mistas apresentam especificidades em relação à implantação de novas 

metodologias e modelos de administração. Pode-se considerar como entraves 

dificultadores a adoção de um programa e de posturas destinadas à gestão 

intensamente orientada aos mais efetivos resultados em efetividade nesse tipo de 

instituição:  

 

a) A indicação do corpo diretivo pelo Presidente da República (em que o 

desejável seria um gestor experiente que promovesse inovações visando à 

melhoria contínua da organização). Na maioria dos casos falta experiência do 

gestor indicado com o ramo da organização que vai dirigir;  

b) vícios dos servidores públicos, que não estão acostumados às práticas 

sustentáveis e às práticas relacionais com clientes (internos e externos), o 

que dificulta sobremaneira a interação dos gestores, no que se refere à 

proposição de mudanças estratégicas que garantam a satisfação daqueles 

que utilizam os serviços das instituições públicas;  

c) desmotivação e desânimo dos servidores, já que, muitas instituições públicas 

não têm programas de cargos e salários compatíveis com o mercado e a 

recompensa pelo mérito não pode ser obtida com aumentos de salários, por 

exemplo. Isso acontece desde os primórdios da criação da administração 

pública. Serrano, Franco, Cunha e Guarnieri (2018) prelecionam que já 

naquela época os cargos de alto escalão eram providos baseados na 

burocracia existente, critério que definia como e quem deveria ocupar os 

referidos cargos, não se levando em conta a formação e experiência dos 

candidatos;  
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d) dificuldade de liberação de verbas para implantação e/ou manutenção de 

programas que visam melhorias na administração pública;  

e) falta de estabelecimento de metas que estimulem os servidores a superarem 

seus objetivos, entre outros fatores.  

 

Conforme Silva (2014), muitos pesquisadores escreveram sobre o tema da gestão 

estratégica de processos, ou Business Process Management (BPM), porém, a 

maioria dos trabalhos faz abordagens em empresas privadas, o que de certa forma é 

desafiador. Assim, será necessária uma gama de estudos e pesquisas, em maior 

volume, que favoreça o entendimento da funcionalidade das instituições públicas. 

Não se justifica a disparidade de concepções entre a gestão de setores públicos e 

privados, uma vez que toda organização, seja ela pública ou privada, deveria ter o 

mesmo objetivo: gerar valor para o cliente por intermédio de seus produtos ou 

serviços, tal como está descrito no Guia para o Gerenciamento de Processos de 

Negócios: 

 

Não importa se a organização tem ou não fins lucrativos, seja pública ou 
privada, de micro, pequeno, médio ou grande porte, pois o propósito principal 
de uma organização é gerar valor para o cliente por meio de seus produtos 
e/ou serviços (BPM CBOK, 2013, p. 45). 

 

Silva (2014) deixa claro que para o cliente não importa o tipo de empresa que está 

prestando o serviço ou vendendo o produto, muito menos as filosofias e estrutura 

organizacional inerentes aos processos. O cliente se interessa, prioritariamente, pela 

qualidade, eficiência e eficácia do produto ou serviço final. 

 

Levando-se em consideração as contribuições literárias referenciadas, o presente 

trabalho pretende analisar a gestão estratégica empreendida na Advocacia-Geral da 

União (AGU), na lógica da gestão de processos consistente no modelo CEED, ou 

condicionantes do sistema público, estratégias de gestão, estrutura corporativa e 

desempenho organizacional de um setor em Minas Gerais. Dessa forma, o estudo 

intenta responder à questão que motiva a pesquisa proposta, tal seja: como se 

configura a gestão estratégica de processos na Unidade de Atendimento da AGU 

em Minas Gerais? 
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Para responder a essa pergunta, foram formulados os objetivos apresentados a 

seguir. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Descrever e analisar a gestão estratégica da Unidade de Atendimento em Minas 

Gerais da Secretaria Geral de Administração – AGU, no contexto dos processos 

gerenciais. O objetivo geral haverá de ser atingido por intermédio da consecução 

dos seguintes objetivos específicos: 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a) Descrever as condicionantes da gestão estratégica na organização.  

b) Indicar a estrutura organizacional determinante da gestão estratégica dos 

processos gerenciais. 

c) Identificar as estratégias de gestão dos processos organizacionais.  

d) Relatar os resultados atuais da gestão dos processos na instituição. 

e) Estabelecer os elementos do modelo de gestão estratégica de processos, 

levando-se em consideração as limitações de uma empresa pública. 

 

1.3 Justificativa do estudo 

 

Nas várias pesquisas realizadas em sites como Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), Encontro da Associação dos Programas de Pós-graduação em 

Administração (ENANPAD), WEBSCIENCE, pôde-se perceber que não há muitos 

estudos sobre gestão estratégica de processos, realizados em empresas públicas. 

No total de 18 pesquisas foram encontrados dois artigos, ainda assim, sobre 

assuntos diversos que não especificavam a utilização e resultados obtidos na 

utilização do BPM. Em livros, no total de 14 consultados, apenas um deles 

mencionava de forma sucinta a utilização do BPM em uma empresa pública 
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americana, o que de certa forma serviu de comparação para a organização pública 

pesquisada.  

 

Este estudo aborda a sistemática adotada pela Unidade de Atendimento em Minas 

Gerias da Secretaria Geral de Administração (SGA), da Advocacia-Geral da União 

(AGU), com o intuito de identificar os possíveis gargalos administrativos e propor 

melhorias baseadas na gestão de processos, no caso, o modelo CEED. 

Considerando que, apesar do estudo não ser imensamente inovador, a relevância 

para a academia se associa à especificidade desse tipo de estudo em uma 

organização pública, o que pode servir de motivação a outros estudiosos, 

favorecendo novas pesquisas com temas similares e enriquecendo dessa forma as 

literaturas sobre o assunto. 

 

A Unidade de Atendimento em Minas Gerais da AGU (UAMG) tem a perspectiva de 

tornar-se uma superintendência no estado de Minas Gerais, tal qual ocorre no 

Distrito Federal e nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e 

Pernambuco. Pela proximidade geográfica, a Superintendência de Administração 

(SAD)/Rio de Janeiro deveria prestar apoio à AGU Minas Gerais, porém, desde 2011 

a UAMG organiza, executa e controla os serviços relativos às finanças, licitações, 

contratos, almoxarifado, protocolo, gestão de pessoas, tecnologia da informação, 

estágio e logística/transporte da unidade de Minas Gerais, atendendo à Procuradoria 

Federal/MG, à Procuradoria da União/MG, à Consultoria Jurídica da União/MG, e à 

Escola da AGU/MG. Ademais, assessoram algumas procuradorias seccionais em 

várias cidades do interior do estado, tais sejam: Varginha, Juiz de Fora, Poços de 

Caldas, Uberaba, Uberlândia, Divinópolis, Governador Valadares e Montes Claros. 

Auxilia, também, os escritórios avançados da AGU que tratam, especificamente, de 

assuntos ligados ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS), estando 

localizados nas cidades de Barbacena, Ipatinga, Lavras, Passos, Patos de Minas,  

Teófilo Otoni e Viçosa.  

 

A UAMG trabalha de forma a atender o que preconizam os indicadores 

estabelecidos pela SGA/AGU. Entretanto, as formas utilizadas para atingir os 
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objetivos propostos não seguem um desenho específico, não significando 

ineficiência no modelo utilizado.  

 

A proposta deste trabalho é analisar a consecução das atividades exercidas pela 

Unidade de Atendimento em Minas Gerais da SGA/AGU. 

 

A identificação de gaps e a proposição de melhorias em uma organização de 

serviços, mais especificamente as públicas, oferecem mais complexidade em 

comparação às empresas que fabricam produtos. Quando pessoas veem processos 

produtivos, como exemplo uma montadora de veículos, é fácil constatar o 

andamento dos trabalhos e apontar onde este se desenvolve com mais fluidez e 

onde existem gargalos. Nos processos de serviço, no entanto, não se pode ter a 

mesma percepção. Em uma unidade de recursos humanos ou em um setor 

financeiro, por exemplo, é comum encontrar pessoas executando seus trabalhos de 

formas diversas: conversando enquanto saboreiam um café ou lendo/respondendo 

e-mails ou ainda em pequenas reuniões que têm a finalidade de trocar ideias acerca 

de determinado assunto, ou seja, não há tangibilidade física nos processos 

administrativos como existe na fabricação de produtos (Baldam et al., 2014). 

 

1.4 Organização do estudo 

 

No primeiro capítulo - Introdução -, é abordado de forma geral o tema gestão 

estratégica de processos e sua implicação nos vários setores das empresas e sua 

aplicabilidade nos vários campos de atividades, bem como a importância dessa 

orientação gerencial para a consecução das tarefas organizacionais, incluindo a 

Unidade de Atendimento da Advocacia-Geral da União em Minas Gerais. Nessa 

unidade se estabelecem, também, a pergunta e os objetivos da pesquisa, assim 

como suas justificativas. 

 

No referencial teórico, elemento constituinte do segundo capítulo, será feita uma 

explicação mais aprofundada sobre os pilares da gestão estratégica de processos, à 

luz de pesquisadores nacionais e internacionais, informando o modo de trabalho de 

uma empresa pública, bem como os entraves burocráticos que caracterizam a 
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gestão nesse tipo de organização. O estudo ainda contempla o assunto da gestão 

estratégica com foco no planejamento estratégico e estratégia do conhecimento. 

Explicitam-se, também, os modelos de gestão mais relevantes e suas táticas 

operacionais.  

 

A apresentação da Unidade de Atendimento da Advocacia-Geral da União em Minas 

Gerais é efetuada no terceiro capítulo deste trabalho - Ambiência do estudo -, 

demonstrando o que é e como funciona o setor analisado, com suas funções 

peculiares e o que representa em nível estadual. 

 

No quarto capítulo efetua-se a exposição da metodologia utilizada neste trabalho. 

 

A apresentação e a análise dos conteúdos da pesquisa compõem o quinto capítulo, 

demonstrando as condicionantes, as estratégias, as estruturas e os resultados 

encontrados na gestão estratégica da instituição, objeto desta pesquisa.  

 

A unidade intitulada “considerações finais” explicitadas no sexto capítulo traz as 

conclusões sobre a análise do tema proposto, assim como as contribuições do 

trabalho para a corporação e para a academia, além das limitações verificadas ao 

longo da pesquisa. 

 

Finalmente, no sétimo capítulo, listam-se as referências bibliográficas utilizadas para 

a formação de ideias e a consecução da presente dissertação.  
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2 Sobre as Contribuições Literárias e o Modelo Analítico da Pesquisa  

 

O objetivo deste trabalho é demonstrar como funciona a Unidade de Atendimento da 

Advocacia-Geral da União (AGU) em Minas Gerais, que tem como atribuição a 

administração da própria unidade, bem como, o apoio às demais unidades que 

formam a AGU em Minas Gerais, com suas demandas, processos e a interação dos 

servidores públicos na consecução dos trabalhos realizados pela unidade. Busca-se 

descrever os processos adotados e seus resultados, comparativamente com outros 

processos e experimentos em outras empresas privadas, já que existem poucos 

estudos a serem comparados em organizações públicas.  

 

2.1 Contexto da empresa pública 

 

Inicialmente é essencial que se apresentem elementos contextuais sobre as 

organizações públicas. Ressalta-se, desde já, que essa modalidade de organização 

não tem utilizado muito os conceitos de gestão estratégica de processos, conforme 

os cânones das organizações competitivas. Barreta & Brusco (2011) enfatizam  que 

a Nova Gestão Pública (técnica mais atual que versa sobre novos programas, 

políticas e reformas visando à melhoria na prestação dos serviços públicos, redução 

de despesas e adoção de políticas governamentais mais eficazes) preconiza a 

necessidade de atualizações no setor público, principalmente no tocante à 

responsabilidade, desempenho de rede, eficiência e eficácia desse setor.  

 

Inexistem ambientes competitivos nas organizações públicas, haja vista a 

inexistência de concorrentes ou pelo menos concorrentes de significativa relevância 

que ameacem a prestação de serviços desses entes, nesse meio é mais comum 

perceber a competição pessoal, mas não a organizacional (Baldam et al., 2014). De 

acordo com Gowan, Seymour, Ibarreche & Lackey (2001) e Pyon, Lee & Park 

(2009), grande parte das repartições públicas está tendendo à estagnação e não há 

registros de medidas transformacionais para melhoria no desempenho desse tipo de 

empresa. Esses autores registram conformismo e satisfação dos servidores no que 

se refere à estagnação da vida profissional pública, demonstrando que não 

pretendem mudar a forma padrão e burocrática com que realizam seus trabalhos. 
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Identificam também a falta de gerenciamento estruturado, modelo que deixa em 

evidência as experiências dos líderes, gestores e estratégias políticas como forma 

de gerir o negócio público. O referido modelo de gestão pública, segundo eles, está 

relacionado à resistência às mudanças, conforme já mencionado.  

 

Quanto à prestação de serviços, Baterman e Snell (2012) explicitam que a qualidade 

é fator primordial para o sucesso das corporações, ressaltando ainda que, para se 

prestar um serviço de qualidade, é necessário entender de fato o que é qualidade. 

Deixam claro que: “a qualidade pode ser medida em termos de desempenho do 

produto, atendimento ao cliente, confiabilidade (ausência de falhas ou quebras), 

conformidade com padrões, durabilidade e estética” (Baterman & Snell 2012, p. 10). 

Lembram ainda que os serviços estão relacionados aos bens intangíveis como 

serviços públicos oficiais, seguros, hotelaria, serviços médicos e odontológicos, corte 

de cabelo, por exemplos, enquanto os produtos são de natureza tangível. 

Corroborando o resultado de pesquisa realizada nos Estados Unidos da América, 

em que há forte indício de que brevemente o maior número de empregos oferecidos 

à população americana estará quase todo nos ramos de serviços e vendas a varejo, 

Silva (2014) alerta que, mesmo não estando expostas aos ambientes competitivos, 

as instituições públicas brasileiras necessitam de atualização tempestiva, buscando 

o aprimoramento na prestação de serviços à população, agregando ao seu perfil de 

prestadora de serviços agilidade, flexibilidade, receptividade, competitividade, 

inovação, eficiência e foco no cliente.  

 

Diante do âmbito abordado, verifica-se que clientes de órgãos públicos não avaliam 

corretamente as organizações que lhes prestam serviços, criando um ciclo no qual 

colaboradores muitas vezes prestam serviços de forma descompromissada no que 

diz respeito à melhoria contínua. Observa-se que os clientes não valorizam a 

prestação dos serviços públicos, possivelmente por não conseguirem entender que 

esse tipo de trabalho é direcionado para a sociedade, sendo esta a responsável pela 

manutenção dos referidos prestadores em seus postos de trabalho, uma vez que é 

pelos impostos e tributos pagos pelo povo que os governos conseguem manter o 

funcionalismo público ativo. Isso compromete a visão das empresas públicas, pois 

não existe efetiva cobrança por parte dos usuários dos serviços, favorecendo o não 
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reconhecimento das empresas públicas quanto ao seu papel como responsável 

direta pela prestação de serviços com excelência e ética.  

 

Pyon et al. (2009) sugerem que os servidores públicos devam ser motivados a 

melhorarem a prestação de serviços, já que as empresas públicas necessitam 

ganhar e manter a credibilidade dos clientes, em atendimento às estratégias federais 

vigentes (Wexelblat & Srinivasan, 1999), ainda que não tenham o objetivo de 

alcançar vantagem competitiva com tal ação. Dessa forma, o esclarecimento sobre 

vantagem competitiva, neste trabalho, visa somente identificar a forma como as 

empresas privadas lidam com a temática, não existindo formas de comparação entre 

as organizações públicas e particulares. 

 

De acordo com a abordagem de Barney e Hesterly (2011), no desempenho contábil 

que favorece a obtenção da vantagem competitiva e dependendo do tamanho e da 

situação da empresa, existe a obrigatoriedade de publicações de informações 

relativas aos ganhos e perdas contábeis, bem como o balanço patrimonial da 

organização, o que facilita o acompanhamento dos resultados pelos que nela têm 

interesses financeiros. É válido ressaltar que as informações contábeis das 

organizações públicas são obrigatórias, porém, não com o mesmo viés das 

empresas privadas ou mistas.  

 

Segundo a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica (NBCT) 16.1, item 4, a 

contabilidade aplicada ao setor público tem como premissa divulgar aos usuários 

informações sobre os resultados alcançados nos âmbitos econômicos, financeiros e 

físico do patrimônio da entidade do setor público. A norma preconiza que, tanto na 

organização privada como na pública, o patrimônio que é movimentado deve ser 

registrado e controlado pela contabilidade da entidade, para que seja possível ao 

administrador público, no caso das instituições públicas, o acompanhamento da 

evolução patrimonial. Como isso pode ser plausível a avaliação dos objetivos 

propostos, se estes estão sendo alcançados e, ainda, e mais importante, a 

sociedade pode verificar a forma como os recursos públicos estão sendo utilizados e 

aplicados (Lima, Santana & Guedes, 2009).  
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Sobre o tipo de publicação dos documentos contábeis, a Lei 4.320/64 de 17 de 

março de 1964 informa “[...] sobre as demonstrações contábeis a serem elaboradas, 

quais sejam: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das 

Variações Patrimoniais e Balanço Patrimonial” (Brasil, 1964, p. 18). 

 

Outro diferencial nas empresas públicas em relação às empresas privadas é a 

subutilização da prática da melhoria contínua. Segundo Baldam, Valle, Pereira, Hist, 

Abreu e Sobral (2009), o conceito é mais bem aplicado em ambientes de produção. 

Eles explicam que tem a ver com “processo contínuo de estabelecimento de 

objetivos e de identificação de oportunidade de melhoria, através do uso de 

constatações e conclusões de auditorias, análise de dados, análises críticas pela 

administração ou outras fontes” (Baldam et al., 2009, p. 85). O processo é contínuo, 

devendo ser avaliado e melhorado sempre que possível. 

  

É notório o conhecimento sobre os desempenhos diferenciados dos servidores 

públicos em relação aos empregados de empresas privadas. Perry e Wise (1990) 

apresentam uma pesquisa que trata da motivação dos servidores público, o Public 

Service Motivation (PSM) - ou Motivação do Serviço Público. A definição dada por 

Perry e Wise é de que o PSM é o nível de predisposição dos servidores 

exclusivamente nas organizações públicas. Registra-se que o tema não foi muito 

aprofundado pelos pesquisadores, indicando somente o perfil do profissional que 

opta pelo concurso público. Concluem que geralmente são pessoas jovens em início 

de carreira, que têm alto nível de expectativa de melhoria na carreira pública. E 

como isso às vezes não acontece, o indivíduo tende à desmotivação e ao 

desinteresse, diminuindo consideravelmente o PSM. O estudo objetivou demonstrar 

que os indivíduos com altos níveis de PSM valorizam mais as carreiras públicas 

(Baldam et al., 2014). 

 

Baldam et al. (2009) ressaltam a importância da interação dos colaboradores na 

gestão de processo. Destacam que as organizações devem envolver as equipes, 

conscientizando-as da importância do papel de cada um dos empregados na cadeia 

de valor, para servir aos clientes, garantindo, assim, a manutenção de pessoas com 

alto índice de motivação e expertise que desejam vencer juntamente com as 
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organizações às quais estão ligadas. As pessoas não devem ser consideradas parte 

da organização, e sim como a própria organização, afiançando seu envolvimento no 

alcance de objetivos maiores que não somente o lucro financeiro. Os autores 

advertem que, em ambientes de mudanças organizacionais geradas pela 

implantação ou implementação de gestão de processos, é comum deparar-se com 

insegurança, medo e resistência por parte da equipe. Esses fatores se associam às 

experiências profissionais e culturais dos envolvidos, devendo os gestores 

considerar e tratar esses empecilhos, promovendo a ideia das conquistas com foco 

no futuro, diminuindo as ansiedades inerentes ao procedimento,  buscando extrair o 

máximo das habilidades das pessoas e utilizando de forma adequada os recursos 

organizacionais, tais como tecnologia, informação e as próprias pessoas. 

 

Acrescentando uma forma diferente de administrar a coisa pública, Abrucio (1997) 

informa sobre um modelo gerencial com foco nas ações administrativas dos 

governos anglo-saxões iniciadas em meados dos anos 70. Relata que, em meio à 

crise social, financeira e administrativa que abateu diversos países, ocasionada pela 

crise do petróleo, entre outros fatores, houve a necessidade de se buscar padrões 

gerenciais diferenciados que favorecessem a mudança do cenário de crise e falência 

do sistema governamental adotado. A proposta apresentada continha dois caminhos 

que primavam pela emersão dos países envolvidos: a redefinição do papel do 

governo na economia e a tentativa de reduzir gastos públicos na área social. A 

necessidade premente de salvar o Estado fez com que os administradores públicos 

buscassem novos caminhos para a solução do impasse econômico, social e 

administrativo no qual estavam inseridos.  

 

O novo modelo gerencial mencionado pelo autor diz sobre alguns procedimentos 

adotados em diversos países que objetivavam a substituição de práticas arcaicas de 

avaliação de desempenho e controle do orçamento e serviços públicos por formas 

arrojadas que favorecessem a satisfação dos consumidores dos serviços públicos, 

relativas às suas necessidades. Acredita-se que tais práticas propiciam a melhoria 

das relações entre o Estado e os usuários dos serviços públicos. Nesse panorama 

de transformação gerencial, é possível prever mudanças que agradem a sociedade, 



31 
 

 
 

relativas aos gastos públicos, e a melhoria contínua dos serviços públicos 

oferecidos.  

 

A administração pública no Brasil nasceu com a independência do país, marco que 

indicou o início da formação da administração pública brasileira. Foi, porém, no ano 

de 1938, com a criação do Departamento Administrativo do Serviço Público (DASP), 

que surgiu uma forma burocrática mais técnica, facilitando a administração dos 

recursos, o que favoreceu  o aparecimento de mecanismos que tornaram a máquina 

pública mais eficiente. O DASP era responsável pela seleção dos candidatos aos 

cargos públicos federais, exceto os cargos de magistratura, magistério e das casas 

parlamentares. Era tarefa do DASP, também, readaptar e aperfeiçoas funcionários 

civis que prestavam serviço à União. Registra-se que, apesar da grande melhoria 

ocasionada pela administração feita pelo departamento, a distribuição de mão de 

obra no contexto governamental continuou atendendo a interesses particulares 

dentro das instituições públicas, prevalecendo a contratação de servidores por duas 

vias: a seleção e a livre nomeação, sem métricas ou os limites quantitativos de 

servidores e postos de trabalho que estipulassem a quantidade de servidores no 

quadro de determinada instituição (Serrano et al., 2018).  

 

Acrescentando conhecimento, Gomide (2013) nomeou essa prática como 

“administração pública patrimonial”, cujas relações de apadrinhamento e 

favorecimento em prol de pessoas do círculo pessoal do gestor ou de políticos 

ocorrem no momento do recrutamento e seleção de servidores públicos. 

 

Da mesma forma, o assunto “gastos público” é conhecido da sociedade desde o 

início das atividades exercidas pela administração pública. Devido, porém, aos 

escândalos propiciados pelas ações de alguns políticos, relativos à corrupção, muito 

tem se estudado sobre o assunto, na tentativa de encontrar uma forma de 

institucionalizar a ética e o decoro nas instituições públicas, garantindo a melhoria 

contínua do serviço público. É evidente a necessidade de melhor aproveitamento 

dos bens, o controle efetivo dos gastos e a conscientização dos gestores públicos 

quanto à responsabilidade social inerente ao serviço prestado por eles (Farah, 

2011). 
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Aliando ação a essa consciência necessária, Mendes (2014) informa que ética, 

eficácia e eficiência na prestação dos serviços públicos devem ser ações de todo  

servidor, independentemente se concursados, terceirizados ou eleitos pela 

população (principalmente em instituições públicas). Atualizações na forma de 

administrar o serviço público no Brasil tornam-se imprescindíveis. Entretanto, 

dependem de esforços, conscientização e responsabilidade dos servidores de modo 

geral, que devem estar preparados para enfrentarem pressões orçamentárias e se 

adaptarem às novas formas de oferecer os serviços, o que passa a ser um desafio 

às formas atuais de prestação do serviço público. Tal ação auxilia na mudança da 

cultura adquirida por ocasião da criação da administração pública. Naquela época, 

devido à inexperiência de gerir, ocorreu o inchaço na máquina pública, promovendo 

alto e desnecessário provimento de funcionários, bem como o aparecimento de 

fragilidades que favoreceram os vícios percebidos até hoje, como a corrupção, por 

exemplo (Serrano et al., 2018). 

 

Farah (2011) salienta que o tema administração pública no Brasil teve início a partir 

do ano de 1930, vinculado ao treinamento de servidores para a administração 

pública moderna, e foi inspirado pelo ocorrido nos Estados Unidos anos antes. Para 

a academia, a administração pública sempre foi vista como assunto complementar 

das políticas públicas, e são temas inseparáveis até os dias de hoje. Não há meios 

de se mencionar um tema sem a alusão ao outro, haja vista que no repasse dos 

conhecimentos sobre políticas públicas, no tocante à sua organização de programas 

de análises políticas, nota-se compartilhamento das ideias adotadas pela 

administração pública. Se na academia acontece dessa forma, na administração 

pública, exercida pelos gestores, não poderia ser diferente. É responsabilidade da 

administração pública formar o servidor público instruindo-o como um integrante da 

máquina burocrática governamental, vinculada ao Poder Executivo, sendo a mais 

primordial de suas funções a gestão de recursos. Tal tarefa só é possível se 

pensada, concomitantemente, com as políticas públicas, no que se refere ao 

arcabouço de orientações que embasam a forma de gerir da administração pública.  

 

Na academia já existe forte tendência à adoção de novas práticas relativas às 

políticas públicas, o que torna forçosa a abertura do leque de instruções acerca do 
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assunto, deixando de tratar especificamente da burocracia governamental para  

contribuir com o novo público de aprendizes, com a coordenação dos diversos entes 

governamentais e com os articuladores dos governos nacionais e das entidades 

supranacionais ou ao público privado transnacional (Farah, 2011).  

Comparativamente, o tema administração no serviço público precisa buscar o 

mesmo caminho. A imagem do Brasil, com os envolvimentos de pessoas que 

promoveram a corrupção durante vários anos, está manchada e precisa, 

urgentemente, assumir nova roupagem. A sociedade brasileira merece nova 

administração pública, que tenha como objetivo o cumprimento dos serviços 

essenciais com zelo, decência e ética.  No entanto, as mudanças só ocorrerão se os 

envolvidos (eleitos, concursados, prestadores de serviço) conscientizarem-se da 

necessidade premente de atualizações, assim como ocorreu na academia.   

 

Passaes, Limer, Alonso, Marques e Feitosa (2018) definem administração pública 

como sendo um instrumento que favorece o Estado, a promoção e o 

desenvolvimento econômico-social e a segurança nacional. Para que seja possível o 

atingimento desses objetivos, é necessário que os planos e programas de governo 

estejam alinhados com o objetivo maior da administração pública e, ainda, seguir 

alguns instrumentos básicos de planejamento que colaborem para que a finalidade 

desse ente seja alcançada, são eles: a) plano geral de governo; b) programas 

gerais, setoriais e regionais, de duração plurianual; c) orçamento-programa anual; e 

d) programação financeira de desembolso.  

 

O Estado utiliza-se de atos concretos e executórios para a consecução direta, 

ininterrupta e imediata das demandas do interesse público. A administração pública 

é dividida em duas formas, podendo ser direta, quando as ações administrativas são 

executadas pelo próprio Estado e é composta de órgãos que estão diretamente 

ligados à Presidência  da República. Um bom exemplo de administração direta é o 

Ministério da Fazenda, responsável pela política econômica do país, que por sua vez 

conduz a Secretaria da Fazenda Federal, responsável pela arrecadação dos tributos 

federais, administrando também a Secretaria do Tesouro Nacional, responsável pela 

contabilidade da nação e pela cota única do tesouro. Registra-se que a Advocacia-
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Geral da União, tema deste trabalho, faz parte da administração direta, já que sua 

atuação está ligada ao chefe do Estado.  

 

A administração pública indireta, por sua vez, é composta por entidades que, por 

meio da descentralização de funções do governo, atuam de forma a oferecer 

serviços em vários setores, auxiliando cidadãos em nome da União, dos estados e 

dos municípios. Como exemplos podem-se citar: Banco Central, Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), as agências reguladoras e o INSS.  

 

Para Graef (2011), o Ministério Público e o Tribunal de Contas, órgão estruturais de 

grande importância para o Estado, foram fortalecidos com a Constituição de 1988 e 

até hoje constituem um forte aliado da administração pública no que diz respeito ao 

controle que precisa ser exercido pelo Estado (Brasil, 1988). Para outros estudiosos 

a função de controle fica a cargo de todos os níveis e todos os órgãos constituintes 

da administração pública, especialmente pelas chefias da execução dos programas 

propostos, acrescentando-se a necessidade da observância da legislação vigente e, 

mais importante, controle e aplicação do dinheiro público (Farah, 2011).  

 

Graef (2011) complementa o raciocínio, informando que a Constituição de 1988 

estabeleceu normas jurídicas que favoreceram o melhor controle por parte do 

governo em relação às entidades da administração indireta, tais como o orçamento, 

a administração contábil e financeira, a gestão de recursos humanos, compras e 

contratações. O novo modelo trouxe mais controle à administração pública, uma vez 

que as autarquias deixaram de ter autonomia em suas decisões e eram, naquela 

época, regidas por normas do direito privado. Aliado às novas mudanças, houve 

reforço advindo das novas tecnologias da informação e comunicação, fortalecendo 

setores importantes da administração como a contabilidade, orçamento e finanças e 

administração de pessoal, melhorando a capacidade de controle e análise, 

executados pela administração pública.  

 

Em contrapartida a esse contexto, o governo perdeu autonomia administrativa e 

gerencial nas entidades da administração direta, além de não conseguir dirimir os  

conflitos na gestão orientada para resultados, na melhoria da prestação dos serviços 
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básicos (saúde, educação, assistência social, segurança pública, e outros), no 

modelo negocial em relação aos  servidores, no controle de gastos versus equilíbrio 

fiscal, entre outros (Graef, 2011). 

 

 2.1.1 Sobre a gestão estratégica e o setor público  

 

Um dos primeiros conceitos sobre estratégia ocorreu em 1962, ditados por Alfred 

Chandler, historiador da Administração, que publicou um livro considerado o mais 

influente nos estudos da Administração, que versa sobre política empresarial. 

Chandler definiu estratégia como sendo a: “determinação das metas e objetivos em 

longo prazo de um empreendimento e a adoção de medidas e a alocação de 

recursos necessários para executar essas metas” (Chandler como citado em 

Hoskisson, Hitt, Irealand & Harrison, 2009). Registra-se, porém, que o termo 

estratégia surgiu no meio militar e seu uso referia-se à utilização da força advinda, 

na maioria das vezes, do alto comando da corporação militar. Tal como no meio 

corporativo, não era sempre que as estratégias eram bem-sucedidas, ora por erros 

na execução ora por falhas na leitura dos planos de batalha. As tendências dessa 

nova forma de administrar surgiram após a Segunda Guerra e possibilitaram, à 

época, significativos desafios gerências, principalmente aqueles relacionados aos 

avanços tecnológicos, mais precisamente nas áreas de comunicação e transporte 

(Hoskisson et al., 2009). 

 

De acordo com Thompson, Strickland & Gamble (2008), “estratégia é o plano de 

ação administrativo para conduzir as operações da empresa” (Thompson et al., 

2008, p. 3). Os autores complementam que a construção de uma estratégia 

empresarial precisa ter como objetivo o crescimento da instituição e deve ser 

considerada compromisso dos seus criadores, devendo levar a empresa a competir  

de forma satisfatória com seus adversários e que tenha aumento de lucro e melhoria 

da imagem institucional no mercado. Para que a estratégia possa prosperar, é 

importante levar em consideração dois fatores mencionados pelos autores: a) atrair 

compradores de forma a demonstrar o diferencial da empresa em relação aos 

concorrentes; b) buscar ser reconhecida no mercado do qual faz parte.  
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Os autores comentam sobre a importância da captação de clientes, análise do 

ambiente, interação das áreas funcionais, tais sejam: pesquisa e desenvolvimento; 

atividades da cadeia de suprimentos; produção; vendas e marketing; distribuição; 

finanças; recursos humanos; e interação constante dos gerentes e criadores da 

estratégia, fazendo com que os motivos da opção por determinada linha de trabalho 

seja lembrada frequentemente pelas equipes envolvidas. Os estudiosos lembram 

ainda que escolher uma estratégia de gestão não é tarefa fácil e que essa assertiva 

não deve servir de justificativa, para não se optar pelo melhor plano. Advertem que 

as empresas que estão consolidadas no mercado terão mais chances de se 

fortalecerem naquilo a que se propuseram, já que possuem mais experiência e 

melhores ferramentas para se defenderem das artimanhas dos adversários 

(Thompson et al., 2008). 

 

Hoskisson et al. (2009) realçam que mudanças econômicas, sociais, tecnológicas e 

políticas geraram grande turbulência no ambiente organizacional, o que fez com que 

os administradores da época buscassem novas formas de administrar, fazendo 

frente à concorrência nacional e global que crescia velozmente. Na mesma época, 

1935, um conjunto de autores descreveu estratégia como “o padrão de objetivos, 

finalidades ou metas e políticas e planos fundamentais para atingir essas metas, 

descritas de um modo que defina em que ramo a empresa atua ou deve atuar e o 

tipo de companhia que é ou deve ser” (Learned, Christensen, Andrews e Guth, como 

citados em Hoskisson et al. 2009). Nesse ponto da história, para Colenci, Catropa, 

Mañas, João, Gerrini & Caetano (2001, p. 43), a palavra estratégia deixa de ser algo 

ligado à força para representar “[...] a seleção de meios e objetivos que privilegiam 

os fatores psicológicos dos envolvidos”. 

 

Hoskisson et al. (2009, p. 10) complementaram acrescentando os quatro fatores que 

favorecem o incremento da estratégia, quais sejam: “a) oportunidade de mercado; b) 

competências e recursos corporativos; c) valores e aspirações pessoais; d) 

obrigações devidas a segmentos da sociedade distintos daqueles dos acionistas”. 

Esse enfoque deixou transparecer a importância econômica da determinação da 

estratégia como oportunidade de mercado, ressaltando também a importância dos 
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recursos e capacidades de uma instituição, bem como as obrigações advindas 

dessas transações em relação aos seus stakeholders.  

 

Muitas outras definições foram compartilhadas e enriqueceram a literatura sobre 

estratégia. Os estudiosos ressaltam, porém, a contribuição de Mintzberg, que 

influenciou, sobremaneira, as concepções sobre política empresarial. Definiu 

estratégica como “um padrão em um conjunto de decisões” (Mintzberg, Ahlstrand & 

Lamapel, 2010, p. 11), causando impactos às teorias existentes que acreditavam 

que as estratégias eram espelhos de planos arquitetados implantados nas 

organizações. A argumentação contraditória de Mintzberg et al. (2010) supunha que 

as empresas aprendiam a partir da metodologia de tentativa e erro. A ideia dos 

pesquisadores foi considerada coerente, pois insinuava que as organizações 

deveriam aprender com seus stakeholders externos. Hoskisson et al. (2009) 

enfatizam que o processo de aprendizagem organizacional tem contribuído 

significativamente  para o sucesso estratégico das organizações. 

 

No setor público as estratégias são também bastante utilizadas. Apesar de os 

objetivos almejados serem de classes diferentes nos dois modos de administrar, as 

instituições públicas, atualmente, buscam formas de melhorar o desempenho 

organizacional, embora de forma tímida. A conotação de gestão estratégica na 

gestão governamental possui duas versões. A primeira diz respeito à oposição do 

que é tático: “curto prazo ou ganhar a batalha versus longo prazo ou ganhar a 

guerra” (Dagnino, Cavalcanti & Costa, 2016, p. 17). A segunda conotação esclarece 

que a gestão pública depende de eficácia para o atingimento de metas e que o papel 

do gestor deve estar alinhado com as ações que favoreçam o ganho de 

desempenho. 

 

Seja devido às inovações tecnológicas ou pela modernização da sociedade, cada 

vez mais demandas chegam às repartições públicas, exigindo dos servidores alto 

nível de eficácia e efetividade na prestação de serviços relativos às políticas 

públicas, o que torna forçoso à máquina pública o aprimoramento de eficiência em 

sua atuação (Dagnino et al., 2016). Os autores complementam que, devido a uma 

herança perniciosa no sentido de cuidados com a coisa pública, muitos gestores não 
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se adequaram ao novo escopo. Devido, porém, às modificações que vêm ocorrendo, 

trazendo à tona muitas questões que antes eram tratadas de forma encoberta e hoje 

são de conhecimento de toda a sociedade, esses gestores buscam um ponto de 

equilíbrio que favoreça a implantação de estratégias positivas que culminem com a 

melhoria do serviço prestado pelo governo.  

 

Toda essa modificação, conjuntamente com traços da cultura brasileira e a tensão 

advinda do novo contexto político-social, gerou um estresse na administração 

pública, o que de certa forma colaborou para um movimento de reforma gerencial do 

governo. Osborne e Gaebler (1994) informam que, como o interesse dos 

governantes é o resultado positivo de sua gestão (o que favorecerá uma possível 

reeleição), os gestores públicos os têm como aliados. Entretanto, não basta ter um 

governo favorável às mudanças se não existirem estratégias governamentais que 

chancelem a necessidade de mudança. Os autores ressaltam que uma das formas 

de melhorar o desempenho na prestação do serviço público é a adoção da avaliação 

de desempenho, tanto dos setores prestadores de serviço como dos próprios 

servidores que prestam o serviço. Os pesquisadores acreditam que se os resultados 

não passam por avaliações não podem demonstrar sucesso ou insucesso nas ações 

implementadas.  

 

Outra estratégia mencionada pelos autores diz respeito ao constante aprendizado 

que as organizações públicas empreendedoras têm acesso. Complementam o 

raciocínio informando que o experimento de novas abordagens é cíclico, o que 

favorece a identificação das diretrizes que funcionam a contento e daquelas que 

nada representam em termo de crescimento organizacional. Esse conhecimento 

adquirido gera experiência, legado que vai permitir a efetivação de determinada 

forma de realizar tarefas e das formas que nunca deverão ser utilizadas, ou seja: 

reconhecer o sucesso e aprender com ele e reconhecer o fracasso e poder corrigi-lo. 

Para Dagnino et al. (2016), uma das melhores formas de identificar problemas e 

posteriormente propor estratégia visando à resolução deles é a construção de um 

mapa cognitivo para cada problema. O mapa, na verdade, é a descrição da 

realidade complexa encontrada, que será tratada posteriormente, com base na 

metodologia de equacionamento de problemas e na metodologia de análise de 
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políticas, proporcionado a indicação de uma estratégia específica para a resolução 

do problema em evidência.   

 

Algumas ferramentas, tais como a metodologia de diagnóstico de problemas, 

tendem a auxiliar uma aproximação dos conceitos adotados pela gestão estratégica 

pública com o conjunto de procedimentos necessários para implantação de uma 

técnica de alto nível, favorecendo a assertividade na resolução do problema. 

 

A metodologia de diagnóstico de problema se assemelha a um estudo de caso ou ao 

método do caso, formas de resolução de problemas muito utilizadas no início do 

século XX nas escolas de Direito e Administração Pública e em empresas. Vale 

ressaltar que a comparação é elucidativa apenas para fins didáticos, já que essa 

metodologia tem como premissa criticar a forma e o movimento de determinado 

caso, com o objetivo de identificar possíveis erros no desempenho, o que de certa 

maneira passa a fazer parte do conhecimento da empresa para os próximos 

problemas a serem analisados. Outra característica própria do modelo de análise é 

que a metodologia tem aplicação estritamente no ambiente público, não servindo 

para catalogação de problema, em vez disso tende a resolver problemas concretos. 

 

2.1.2 O planejamento estratégico no setor público 

 

Colenci et al. (2001) afirmam que o planejamento estratégico, quando bem 

implantado e acompanhado, promove a transformação das pessoas, que após terem 

seus valores, comportamentos e atitudes influenciados por novas perspectivas,  

conseguem enxergar as corporações de forma mais assertiva, colaborando para que 

essas instituições sejam mais ágeis e flexíveis, com foco no mercado no qual estão 

inseridas. Ainda sobre pessoas, Chiavenato (2004) defende a implantação do 

planejamento estratégico, também e principalmente no Recursos Humanos (RH), 

pois a motivação das pessoas e o incentivo à obtenção de resultados são de suma 

importância para a obtenção dos resultados que a instituição deseja alcançar.  

 

Colenci et al. (2001) consideram ainda um ponto importante a proposição de ideias 

entre os grupos de trabalho de uma empresa e elucidam que é por meio do diálogo 
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entre as pessoas que surgem ideias e que as ideias dos outros servem de 

inspiração para muitos do grupo, favorecendo o aparecimento de bons e 

sustentáveis planos. Asseveram, porém, que só ter ideias e planos não basta, é 

preciso ter foco no planejamento estratégico. De acordo com Chiavenato (2004), as 

organizações não sobrevivem por si sós. Apesar da interação que fazem com o meio 

no qual estão inseridas atendendo a normas, defendendo seu legado e lutando 

diuturnamente para defenderem seu domínio no mercado, as empresas necessitam, 

prioritariamente, de pessoas. De acordo com Chiavenato, “o único integrante 

racional e inteligente da estratégia organizacional é o elemento humano: a cabeça e 

o sistema nervoso da organização. O cérebro do negócio. A inteligência que toma 

decisões” (Chiavenato, 2004, p. 62). 

 

A visão do futuro auxilia na escolha dos melhores planos que não necessariamente, 

têm que advir de uma pessoa apenas. Os planos podem ser um combinado de 

vários planos com os mesmos ideais e foco, podendo se complementar ou prever 

erros, fraquezas ou limitações em determinado projeto. A tática de pensar 

conjuntamente favorece a assertividade da estratégia. Os autores explicitam que 

“[...] é preciso ter um plano com estratégia e que gere pressão crescente nas 

organizações e que, em verdade, desenvolva a capacidade de pensamento dentro 

das organizações, aprendendo e passando a viver pensando por si e no lugar do 

outro” (Colenci et al., 2001, p. 41). 

 

Existem três passos que compõem o pensamento estratégico, considerados por 

Colenci et al. (2001) como forma de nortear o pensamento corporativo e lograr êxito 

nos resultados desejados. São eles: a) análise do ambiente – é necessário estudo 

prévio que indique a realidade do ambiente, devendo ser levadas em consideração 

as oportunidades, mas também, e principalmente, as limitações. Quando a análise é 

bem feita, pode-se esperar das organizações retorno positivo; b) formular estratégia 

e organizá-la – após a análise os responsáveis têm o conhecimento do ambiente no 

qual estão inseridos, assim, podem colocar seus planos em prática utilizando o 

conhecimento prévio como forma de tentar prever o futuro e acertar os passos no 

presente; c) implementação – não existem fórmulas mágicas para utilizar uma 

estratégia. Recomendam observação rigorosa e acompanhamento das estratégias a 
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serem implantadas para que se possa perceber alguma falha ou potencialidades 

relativas à cultura organizacional que favoreçam a sobrevivência, o crescimento ou a 

desistência do intento. 

 

Para Baterman e Snell (2012), a função de propor estratégias de planejamento é  

responsabilidade dos gestores, que devido ao cargo que ocupam devem tomar 

decisões que contribuam para o sucesso da implementação do planejamento  

estratégico. Ressaltam, oportunamente, que sem o planejamento devido é quase 

impossível o atingimento das metas financeiras, de qualidade e inovação 

ambicionadas pela instituição. Ainda segundo os estudiosos, o conceito de 

planejamento tem a ver com toda a sistemática, consciente, de tomada de decisão, 

envolvendo metas e atividades que uma empresa, ou seus servidores, pretendam 

executar no futuro. Planejamento é, genericamente, o movimento dos gestores 

buscando propor alternativas de melhoria para a instituição, utilizando para esse fim 

o conhecimento e o know-how de funcionários de todos os níveis. Como forma de 

garantir sucesso ao planejamento idealizado, os autores orientam que o processo 

deva ser cíclico e que tenha seus resultados avaliados e, se necessário, revisados. 

O maior ganho previsto pelos autores em relação ao planejamento estratégico é 

justamente a criação de um mapa claro que permita aos servidores perceber quando 

e como as atividades deverão ser executadas e quais os melhores caminhos a 

seguir, primando pelo alcance dos objetivos propostos, além do que, ao seguir um 

planejamento desse tipo, os envolvidos terão mais possibilidades de lidar com 

adversidades e promover alterações oportunas, quando necessário. 

 

No setor público o princípio norteador deveria ser o mesmo. O que precisa existir  

nesse tipo de instituição é justamente a expertise de gestores no que se refere ao 

envolvimento dos servidores, que na maioria das vezes se sentem desmotivados e 

sem perspectivas, já que, alcançando ou não as metas proposta, seus salários e 

benefícios estarão garantidos. Para o desenvolvimento de um planejamento 

estratégico nas instituições públicas, será necessário esforço coletivo de lideranças 

e dos raros servidores que acreditam em uma mudança estrutural focal que garanta 

a inovação e a melhoria dos serviços prestados pela instituição pública. Baterman e 

Snell (2012) ressaltam que sem um planejamento as conquistas auferidas em 
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termos de melhorias, inovações, velocidade e qualidade serão acidentais, e isso é 

raro acontecer. E o planejamento estratégico é um esforço que deverá ser orientado 

por gestores que contam com o conhecimento e a experiência dos atores de todos 

os níveis em uma instituição. O envolvimento dos gestores favorece o engajamento 

das pessoas nos ciclos de trabalho propostos pelo planejamento estratégico, o que 

nas empresas públicas poderá favorecer a assertividade nas ações.  

 

O contexto, porém, deverá se modificar nessa nova fase do Brasil, notadamente 

como já ocorre na AGU. A AGU está ligada diretamente ao Poder Executivo do país, 

sendo uma de suas atribuições a representação judicial e extrajudicial da União. 

Cabe-lhe, nos termos da lei complementar, o que dispuser sobre sua organização e 

funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico, função 

extensiva às autarquias e fundações públicas. Isso favorece a segurança jurídica 

aos atos administrativos que serão por elas praticados, especialmente quanto à 

materialização das políticas públicas, à viabilização jurídica das licitações e dos 

contratos e à proposição e análise de medidas legislativas (Leis, Medidas 

Provisórias, Decretos e Resoluções, entre outros) imperativas ao desenvolvimento e 

aprimoramento do Estado brasileiro. A representação judicial é exercida em defesa 

dos interesses da União nas ações judiciais em que esta figure como autora, ré ou, 

ainda, terceira interessada. Já a representação extrajudicial é exercida perante 

entidades não vinculadas à justiça, como órgãos administrativos da própria União, 

estados ou municípios, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(Brasil, 1988). 

 

Com tamanha responsabilidade, a instituição precisa de um planejamento 

estratégico que garanta o exercício de suas funções com objetivos amplos e 

orientações que favoreçam o alcance das metas previstas para a efetiva defesa dos 

interesses do país e da sociedade.  

 

Atualmente, as informações alteram-se rapidamente, têm o viés de suprir pessoas 

com saberes relevantes, cabendo aos aprendizes, em todos os níveis de 

conhecimentos, as atualizações necessárias para o acompanhamento preciso das 

inovações e dos novos saberes. O conhecimento é uma capacidade considerada 
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como uma das mais importantes do ser humano. Entre os conhecimentos, a ética, a 

cidadania e a dignidade contribuem não só para a realização do ser, mas também, e 

consideravelmente, para o sucesso das corporações de modo geral. Há que se levar 

em conta que na atualidade a desmotivação tem influenciado a atuação dos 

profissionais nas empresas, principalmente nas públicas. Nesse sentido, os saberes 

do profissional, seja de que área ele for, juntamente com o arcabouço de 

conhecimentos que ele traz como bagagem profissional, precisam ser valorizados, 

pois contribuirão como estratégia do conhecimento. E dessa forma favorecerá o 

cumprimento dos propósitos de evolução organizacional e pessoal.  

 

A colaboração das pessoas no mundo corporativo é fator que agrega valor às 

empresas na forma de conhecimento, criatividade e sinergia. Esse diferencial indica 

o conhecimento que cada ser traz angariado ao longo de sua vida, incluindo sua 

cultura, seus modelos mentais, o conhecimento aprendido em escolas e 

universidades, a ética e a forma como percebe o mundo à sua volta e a ele próprio. 

Para Colenci et al. (2001), os conhecimentos novos advêm dos indivíduos, devendo 

as corporações criar ambiente propício para que novas ideias possam aparecer, 

favorecendo a inovação incremental e, ainda, que os conhecimentos registrados 

estejam à disposição de todo o grupo. 

 

2.2 Modelos de gestão de processos 

 

O Business Process Management (BPM) - ou Modelo de Gestão de Processos - é 

um modelo utilizado por organizações e que difere de empresa para empresa, pois 

depende de como o modelo é instituído, entendido e aceito pelos usuários da 

ferramenta. A forma como a empresa estipula as regras de gestão de processos 

pode ser interpretada de diferentes maneiras, já que dependem de fatores que 

contribuirão ou não para a assertividade do intento. Fatores como clima 

organizacional, maturidade, motivação, sinergia e integração da equipe colaboram 

diretamente para o alcance dos objetivos propostos no BPM. Nesse contexto, torna-

se difícil prever o sucesso ou insucesso do programa e até mesmo sua 

funcionalidade (Baldam et al., 2014).  

 



44 
 

 
 

De acordo com Schurter (2006), um dos modelos de gestão de processos mais 

apropriados de ciclo do BPM é de um framework, que devido ao rol de tarefas 

listadas no método, permite mais flexibilidade no momento da realização dos 

procedimentos, tendendo à minimização de impactos. Esse modelo de gestão de 

processos é recomendado às organizações que possuem uma estrutura preparada 

para realizarem o BPM, sendo essa estrutura de suma importância na instituição do 

modelo. No entendimento de Schuter, para a implantação eficaz do projeto é 

recomendável que seja criado um mapa ou um desenho ou mesmo uma lista de 

procedimentos, intuindo nortear os envolvidos. Essa premissa garante que o 

ambiente esteja apropriado para o melhor entendimento e execução das propostas 

contidas no modelo escolhido.  

  

Na literatura e na prática executiva existem vários modelos de processos e ciclos de 

BPM. Abordam-se aqui alguns modelos sugeridos por Baldam et al. (2014), 

seguidos das orientações dos autores sobre o modelo. 

 

O modelo de Harrington, Esseling & Nimwegen (1997) foi inspirado pelas auditorias 

realizadas pela Ernest & Youg e criado sem deixar de lado o que preconiza o BPM. 

Esse modelo tem um redesenho principal que envolve desde o preparo das 

informações (para melhoria dos processos), perpassa pela seleção dos documentos, 

definição das melhores estratégias de trabalho, modelagem do novo processo, 

instalação do novo projeto e o gerenciamento do processo de negócio, visando à 

melhoria contínua nos processos. Para garantir o sucesso com foco em melhorias 

no processo, necessário se faz o convergir das atenções para o novo processo. 

Somente assim será possível verificar se as práticas tendem à assertividade. Em 

caso negativo, haverá meios de modificá-las ou ajustá-las de acordo com a 

constatação do que não ocorreu a contento.  

 

Para Baldam et al. (2014), o citado modelo procura cuidar de processos isolados, o 

que pode não funcionar, já que a maneira mais apropriada seria tratar dos processos 

de maneira integral e corporativa. Além disso, seu desenho não deixa claro o 

alinhamento estratégico do processo na organização do ciclo e apenas deixa 
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subentendidas questões de monitoramento, não explicitando a necessidade de esse 

ato ser continuado. 

 

Burlton (2001) criou um modelo que se estrutura em dois níveis (modos e fases). 

Nele, o primeiro ponto considerado para a implantação é a escolha da estratégia e o 

encerramento do processo. Os modos envolvidos são:  

 

a) Estratégia consiste na fase de análise das estratégias possíveis de serem 

utilizadas de acordo com o contexto do negócio, com foco em mudanças;  

b) design, apresentando a fase da criação da visão para mudança, o momento 

no qual há necessidade de compreensão do processo já existente e a 

renovação do modelo antigo;  

c) realização, nessa fase, basicamente trata da descoberta de habilidades e o 

arcabouço de mecanismos internos que favoreçam a mudança;  

d) operacional, indicando a atividade de acompanhar o processo de forma a 

verificar possíveis melhorias a serem implementadas. 

 

Nesse escopo, existem oito fases inerentes aos modelos citados, como se segue: 

 

a) Definição do contexto existente para implantação da mudança, momento em 

que todos os envolvidos devem ter conhecimento do cenário de negócios. Esse 

repasse de instruções deve ser feito pelos tomadores de decisões chave, garantindo 

que todos os níveis hierárquicos conheçam o modelo de gestão escolhido, 

favorecendo o sucesso futuro almejado pela organização. Com o resultado dessa 

fase será necessária a elaboração de um relatório com os registros das ocorrências 

de implantação. Os autores informam que o processo “inicia com os direcionadores 

de negócios e finaliza com os critérios de avaliação a serem utilizados” (Burlton, 

2001). Para garantia de sucesso dessa fase, alguns passos necessitam ser 

seguidos, tais como: validação da missão; análise constante dos direcionadores; 

classificação dos tipos envolvidos; registro das interações, princípios e valores; 

desenho do cenário futuro e das expectativas para o atingimento de metas; 

produção de indicadores chave e metas; e identificação dos fatores críticos de 

sucesso.  
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b) Arquitetura de processos e alinhamento das estratégias de negócios – nessa 

etapa do processo haverá um redesenho do modelo, levando-se em consideração 

os processos existentes, tecnologias, facilidades disponíveis, recursos humanos e 

estratégia de negócios. O produto final dessa fase é o entendimento da prioridade 

como forma de se estabelecer um programa de mudança na organização. Para essa 

fase, os autores indicam alguns passos que podem favorecer a assertividade do 

processo, sendo eles: identificação dos processos, tecnologias, estratégias, 

necessidades, tais como informação e conhecimento; relação dos processos com os 

critérios e prioridades; determinação de estratégias, competências humanas e o 

alinhamento de oportunidade e restrições. 

 

c) Criação de uma visão para a mudança - o objetivo é entender os requisitos de 

desempenho do processo a ser renovado, definir o desenho e outras nuanças a 

serem analisadas como parte do projeto. O resultado é direcionado por todas as 

inclusões e exclusões que visam ao atingimento das metas em um plano definido de 

estratégias relacionadas à mudanças. Para essa fase, os autores recomendam os 

seguintes passos: conhecer quais processos devem ser renovados e identificar os 

envolvidos; determinar como o projeto deve ser visto; estabelecer metas e melhorias 

nos processos; definir o desenho do projeto; desenvolver a estratégia a ser utilizada; 

criar um caso inicial que sirva de parâmetro; desenvolver uma estratégia de 

mudança e comunicação; e finalizar o plano do projeto. 

 

d) Compreensão do processo existente - essa fase visa conhecer o que já está 

em uso e identificar gaps na estrutura, seus indicadores de desempenho e 

documentação existente que funcionem bem ou não na atualidade. Somente de 

posse desses dados a equipe de mudanças poderá propor mudanças. Em 

atendimento aos requisitos dessa etapa, os seguintes passos são recomendados: 

confirmar desenho e fronteiras; entender os processos existentes; medir o 

desempenho do projeto; e implantar as possibilidades de melhoria de ganho 

imediato. 

 

e) Renovação do modelo do processo – o objetivo é redesenhar processos e sua 

funcionalidade, de forma a reconhecer os elementos-chave integrantes de 
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determinado processo. Dessa forma, é viável propor novo processo que seja mais 

confiável ou pelo menos ofereça menos riscos em relação ao processo existente. Os 

seguintes passos são recomendados: executar benchmarking e tendências do 

processo; adquirir conhecimentos dos habilitadores; finalizar critérios de avaliação; 

mudar a abordagem; modelar e validar o processo renovado; atualizar 

continuamente o processo a ser implantado; e desenvolver a estratégia da 

transformação. 

 

f) Desenvolvimento de habilitadores e mecanismos de suporte – tem como 

finalidade detalhar todos os mecanismos para a entrega da solução de processos de 

negócio. A instituição criará ou fará alterações nos mecanismos de suporte que 

auxiliarão o novo processo, resultando em melhorias de infraestrutura, de 

tecnologias associadas e de competências necessárias. São definidas ações, 

regras, papéis funcionais, estrutura organizacional e realinhamento de incentivo a 

colaboradores, propondo, também, que todas as tecnologias e equipamentos, 

programas e redes sejam testados e os envolvidos treinados. Em auxílio à referida 

fase, os seguintes passos são recomendados: criar infraestrutura física e de 

computadores; prover capacidades humanas chave e atualizar procedimentos de 

recursos humanos; criar processos, procedimentos e regras; redefinir atividades; 

planejar mudanças organizacionais; desenvolver e integrar tecnologias e sistemas; e 

priorizar treinamento e capacitação. 

 

g) Implantação da mudança - depois de toda preparação e atualização de pessoas 

e sistemas, aquisição de programas e computadores, escolha de ideias e projetos 

visando atingir a melhoria desejada, o resultado esperado é a implantação do novo 

processo. Para que essa fase importante tenha o sucesso esperado, os seguintes 

passos são recomendados: preparar os testes-piloto; atualizar entregáveis; 

gerenciar os treinamentos; criar planos de implantação e uso; treinar a equipe; 

desenvolver e implantar programas de marketing; e implantar, efetivamente, as 

mudanças. 

 

h) Operar o processo e implantar melhoria continuada – nesta última fase a 

observação é um dos requisitos mais importantes, pois é a partir das observações 
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que aparecerão as oportunidades de melhorias baseadas em experiências, novos 

habilitadores e melhoria de conhecimento. O ideal é que se tenham feedbacks 

relevantes a respeito do processo implantado, favorecendo as tratativas dos 

responsáveis-chave pelo processo. O resultado esperado é a implantação das 

mudanças sugeridas no início do processo. O aconselhamento recomendado é: 

estabilizar a solução; medir desempenho; revisar continuamente após a 

implantação; realizar ajustes quando necessários; buscar melhoria contínua; e 

adotar a solução proposta. 

 

Apesar de extenso, bem explicado e estruturado e possuindo um início e final bem 

definidos, Baldam et al. (2014), consideram inadequada a perspectiva de um modelo 

com início e fim. Acreditam que, como o gerenciamento de processos deve ser uma 

ação contínua, esse tipo de modelo deixa a ideia de que, uma vez implantado, não 

poderá ser substituído, apenas melhorado. Apresentam duas tarefas combinadas: o 

monitoramento para verificar eficiência dos processos implantados e a melhoria 

contínua desses processos. 

 

Para Jost & Scheer (2002), que participaram de uma empresa destaque na área de 

modelagem de processos empresariais, a ideia principal do modelo é de ciclo 

ininterrupto e são explicados nas seguintes fases: a) design – integram os diversos 

processos e métodos existentes na instituição; b) implantação – baseado nos 

processos e métodos da fase anterior, quando serão desenvolvidas as ferramentas 

de programas ou para trabalho manual, treinamento das equipes, implantação da 

gestão de mudanças, monitoramento e outras ações visando ao início da operação 

do projeto desejado; c) controle – momento de verificar se o processo está sendo 

funcional, podendo utilizar dados do design e da implantação para melhor controle 

das ações e um possível realinhamento, caso seja necessário. 

 

O modelo apresentado por Jost & Scheer, como ressaltam Baldam et al. (2014), não 

realinha os processos à estratégia da empresa, trata os processos isoladamente, 

além de não contemplar o planejamento geral de BPM no modelo apresentado. 

Dois autores renomados na área acadêmica e de consultoria, cujos trabalhos têm 

sido considerados um marco no entendimento do gerenciamento de processos de 
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negócios como disciplina gerencial, Smith & Fingar (2003) propõem um modelo que 

possui nove fases, assim descritas:  

 

a) Descoberta, que objetiva basicamente conhecer como são realizados os 

processos. A descrição de atividades pode ser feita manualmente ou com 

base em análises de códigos de programa ou pela associação dos dois 

métodos. E visam entender como os processos trabalham interna e 

externamente;  

b) design, tendo a função de descrever os processos utilizados onde serão 

registradas as atividades, regras, participantes, interações e relações 

envolvidas. Haverá a indicação de metas e métricas que formarão o processo 

de negócios;  

c) desenvolvimento, sendo momento de implantação do novo processo, 

cabendo o envolvimento de todos os participantes e tudo o que envolve os 

processos antigos e os que serão implantados. O trabalho pode ser 

distribuído favorecendo a execução e gerenciamento dos processos, 

simultaneamente;  

d) execução, consistindo em verificar se o novo processo está tendo o 

acompanhamento desejado por todos os envolvidos;  

e) interação, que permite que os envolvidos acompanhem e gerenciem os 

processos de negócios, utilizando computadores e portais que favorecerão a 

interação com as fases do processo;  

f) monitoramento e controle, indicando o  monitoramento contínuo, permite que 

erros inesperados e exceções sejam identificados com mais rapidez e 

precisão, favorecendo o controle eficaz do processo;  

g) análise, determinando a observação e avaliação do desempenho do 

processo, podendo-se prover métrica e análise e inteligência do negócio, 

favorecendo o melhor direcionamento de estratégias e a descoberta de 

oportunidades para inovação;  

h) otimização, propondo a observação que engloba a segunda fase do processo, 

design; 

i) e a última, análise do feedback, demonstrando o desempenho do processo, 

indicando gargalos, paradas ou outras inconsistências.  
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Baldam et al. (2014) consideram o modelo coerente se aplicado em projetos 

isolados de processos. Acentuam, porém, que o modelo exclui o planejamento geral 

do BPM de seu desenho, o que pode ocasionar desconexão com o propósito do 

projeto.  

 

Na visão de Muehlen & Ho (2005), a tarefa principal de um BPM é alinhar os 

componentes principais de um processo: entradas, saídas, recursos, estrutura de 

processos e metas. Se o alinhamento é atingido, há que se considerar o incremento 

qualitativo e quantitativo do processo. Para esse modelo são propostas cinco fases: 

 

a) Especificação de metas, análise do ambiente – vários processos necessitam 

ser realizados para obtenção de um alinhamento que favoreça mudanças 

necessárias. A orientação é que uma abordagem interativa, como um ciclo 

contínuo, ajude a instituição a atingir, manter e melhorar a qualidade de seus 

processos;  

b) design do processo – objetiva conhecer,  identificar, redesenhar e/ou 

automatizar processos. É necessário que antes do redesenho dos processos 

aconteçam a identificação e o esclarecimento das variáveis que influenciarão 

no design do processo;  

c) implantação do processo – o processo é transferido para o ambiente 

operacional, podendo ser manual ou automatizado (via softwares ou 

Workflow);  

d) representação do processo (execução) e monitoramento – o processo é 

executado e monitorado em tempo real;  

e) avaliação do processo – tem o objetivo de identificar e rastrear possíveis 

exceções. Colabora, também, para que a equipe de design execute os 

ajustes necessários. 

 

Baldam et al. (2014) reconhecem que os autores desse modelo têm foco em 

sistemas e que a intenção é integrar o BPM conjuntamente com análise de riscos. 

Apesar da boa intenção, existe a possibilidade da não aplicação do modelo em 

situações gerais de BPM. Outro fator que causa estranheza é a não realimentação 

da estratégia. 
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Havey (2005) buscou criar um modelo de simples compreensão. Para tanto, dividiu 

em seis fases essenciais, conforme seguem:  

 

a) Obtenção de requisitos – tem o objetivo de identificar os objetivos gerais do 

processo, tais como indicadores e escopo, gerando um relatório com os 

direcionadores a ser trabalhado;  

b) documentação dos casos de uso – documentação do processo a ser 

trabalhado, identificando o modelo desejado e especificações gerais de 

implantação;  

c) arquitetura e design – preparação das especificações gerais e particulares do 

processo a ser implantado, levando em consideração a infraestrutura física, 

equipamentos e programas, especificações de treinamento, entre outros;  

d) desenvolvimento – implantação do processo, preparação de treinamentos e 

planos de marketing;   

e) teste geral da solução implantada;  

f) produção – uso continuado da solução implantada. 

 

Para esta dissertação, o modelo de processo estratégico de gestão escolhido é o 

CEED. Trata-se de um modelo clássico que favorece a percepção do gestor para  

cada parte do processo, tais sejam: condicionante, estratégia, estrutura e 

desempenho, permitindo análise das etapas e a proposição de implementos visando 

à melhoria de cada um das fases, caso seja necessário. Vale sublinhar que é 

necessário o engajamento de toda a equipe nesse modelo de gestão e a supervisão 

constante e aguçada dos responsáveis pela sua validação. 

 

2.3 Modelo CEED 

 

As instituições públicas têm uma maneira diferenciada de se relacionar com seus 

clientes e garantir sua permanência no mercado. Sem a necessidade de garantir seu 

próprio sustento, esse tipo de empresa desconhece a luta acirrada para vender seus 

produtos ou serviços à sociedade. Geralmente a manutenção das instituições 

públicas é aprovisionada pela União, pelos estados, municípios e pelo Distrito 
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Federal, que a partir do arrecadamento de tributos mantêm o funcionalismo público 

ativo e participativo, prestando os serviços essenciais a população. 

 

Os fundamentos do modelo CEED têm auxiliado vários pesquisadores a 

desenvolverem suas teses e dissertações nas diversas escolas do mundo. Da 

mesma maneira, o modelo tem sido utilizado nas organizações como forma de 

aprimoramento das técnicas mais antigas, propondo conceitos e modelos 

consistentes de negócios, já que é adaptável aos diversos ambientes empresariais 

dispostos pelo mundo corporativo (Nawaz & Bhatti, 2018). O modelo consiste em:  

 

a) Estabelecer entradas (condicionantes), descrevendo as demandas que a 

instituição ou setor/departamento recebem;  

b) propor estratégias para melhoria de processos significa avaliar os gaps e 

indicar possíveis soluções para o aprimoramento de tarefas e concepções 

sobre determinados trabalhos;  

c) especificar a estrutura física da instituição, incluindo os espaços físicos, 

recursos humanos e tecnológicos, bem como todas as funcionalidades 

operacionais que favoreçam a execução e consecução das demandas;  

d) descrever os resultados (desempenhos) auferidos e desejados para o futuro, 

de acordo com a realidade observada, a partir do levantamento dos outros 

componentes do modelo. 

   

2.3.1 O Modelo CEED na unidade de atendimento da AGU em Minas Gerais 

 

De acordo com o que o modelo CEED propõe, acentuando as condicionantes do 

sistema público, estratégias de gestão, estrutura corporativa e o desempenho 

organizacional, buscou-se aplicar o molde na Unidade da AGU em Belo Horizonte. 

Conforme o padrão indicado pelo modelo, elaborou-se um rol de perguntas com a 

finalidade de conhecer o ambiente analisado, a partir da percepção de algumas 

pessoas que trabalham no órgão. O questionário abordou questões pontuais sobre 

as entradas ou condicionantes, sobre as estratégias propostas, as estruturas 

existentes e os resultados atuais e projetados. As perguntas elaboradas abordaram 

os seguintes assuntos:  
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As perguntas sobre entradas (condicionantes) objetivaram conhecer opiniões acerca 

dos seguintes assuntos: a) situação do serviço público no Brasil; b) situação da 

República e atribuições da AGU; c) crescimento da demanda de serviço público; d) 

necessidade de ampliação da estrutura. 

 

Relativo às estratégias: a) melhoria da qualidade do serviço prestado; b ampliação 

da oferta de serviços públicos; c) melhoria na relação com os poderes públicos; d) 

melhoria na relação com a sociedade; e) ampliação da estrutura de serviços; f) 

favorecimento da formação gerencial e técnica para membros e servidores; g) 

aumento da produtividade da AGU. 

 

Sobre estruturas: a) estrutura física (espaço) da AGU; b) recursos humanos; c) 

recursos tecnológicos; d) softwares gerenciais; e) estrutura no estado de Minas 

Gerais. 

 

E sobre as propostas para resultados atuais e projetados, o questionamento foi 

direcionado para os seguintes temas: a) melhoria na estrutura; b) melhoria no clima 

de trabalho (motivação e satisfação); c) melhorias na produtividade geral; d) redução 

no trabalho (atividades); e) melhoria na relação com o governo; f) melhoria na 

relação com a sociedade. 

 

Dessa forma, foi possível descrever um modelo que indicasse a forma como o 

trabalho seria desenvolvido, demonstrando as etapas e os temas a serem 

abordados na pesquisa de campo. O modelo da Figura 1, a seguir, representa o 

BPM da Advocacia-Geral da União em Minas Gerais. 
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Figura 1 
Modelo sintético da pesquisa “gestão de processos” na AGU. 
Fonte: da autora. 

 

A partir do modelo sintético, apresentar-se-á a seguir a metodologia do estudo, bem 

como a apresentação e discussão dos conteúdos da pesquisa. 
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3 A Ambiência do Estudo 

 

3.1 Componentes do modelo de gestão de processos na unidade de 

atendimento da AGU em Minas Gerais 

 

3.1.1 Entradas (inputs) 

 

Em atendimento às demandas encaminhadas à Unidade de Atendimento de Minas 

Gerais (UAMG), primando sempre pelo bom atendimento e eficiência relevante nas 

informações prestadas, a unidade conta com 57 profissionais de várias formações, 

sendo dois contadores, um administrador, três técnicos contábeis, cinco analistas 

com formação superior, seis engenheiros civis, dois engenheiros eletricistas, um 

engenheiro mecânico, um engenheiro ambiental, quatro profissionais de TI, dois 

analistas de sistema, uma economista, um profissional de engenharia e 

manutenção, uma arquiteta, um tecnólogo em gestão de pessoas, uma pedagoga, 

uma psicóloga, uma enfermeira, uma técnica em segurança do trabalho, dois apoios 

de logística e 20 técnicos administrativos, todos eles sob a responsabilidade de um 

coordenador.  

 

Esse quantitativo de pessoas e o conhecimento diverso do grupo favorecem uma 

assessoria assertiva em resposta aos vários questionamentos e questões 

administrativas que ocorrem nos diversos postos de serviços da AGU espalhados 

pelas Minas Gerais. O assessoramento prestado às procuradorias seccionais e aos 

escritórios avançados, bem como aos procuradores, advogados e servidores 

administrativos lotados no ambiente corporativo da AGU situado em Belo Horizonte, 

diz respeito aos contratos firmados com terceiros, pregões e licitações, gestão 

financeira, gestão de pessoas, controle logístico e de telefonia, assistência em TI, 

controle de portaria e estacionamento e protocolo geral. 

 

De acordo com informações coletadas no site da AGU, nos termos do art. 131 da 

Constituição Federal, “a Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente 

ou por intermédio de órgão vinculado, representa a União, judicial e 

extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre 
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sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento 

jurídico do Poder Executivo” (Brasil, 1988, s.p.). Essa função é extensiva às 

autarquias e fundações públicas, favorecendo a segurança jurídica aos atos 

administrativos que serão por elas praticados, especialmente quanto à 

materialização das políticas públicas, à viabilização jurídica das licitações e dos 

contratos e, ainda, na proposição e análise de medidas legislativas (leis, medidas 

provisórias, decretos e resoluções, entre outros) imperativas ao desenvolvimento e 

aprimoramento do Estado brasileiro. A representação judicial é exercida em defesa 

dos interesses da União nas ações judiciais em que esta figure como autora, ré ou, 

ainda, terceira interessada. Já a representação extrajudicial é exercida perante 

entidades não vinculadas à justiça, como órgãos administrativos da própria União, 

estados, Distrito Federal ou municípios. 

 

Conforme a Constituição Federal de 1988, em seu Título IV, os Três Poderes foram 

organizados em capítulos segregados destinando cada um a sua real função. Dessa 

forma, o Capítulo I versa sobre as prerrogativas do Poder Legislativo, o Capítulo II 

sobre o poder Executivo e o Capítulo III sobre o poder Judiciário. O constituinte criou 

o Capítulo IV, que aborda a necessidade de apoio às Funções Essenciais à Justiça, 

inserindo, portanto, o Ministério Público na seção I e a Advocacia-Geral da União na 

seção II. Nota-se a singularidade na criação dessa norma, já que situa a Advocacia-

Geral da União fora dos Três Poderes da República, não para que formasse um 

"quarto poder", mas para que pudesse atender, com independência, aos Três 

Poderes da União.  

 

A Advocacia-Geral da União é responsável pelas atividades de consultoria e 

assessoramento jurídico do Poder Executivo. A AGU tem unidades fixadas em cinco 

pontos estratégicos localizados em bases onde existam tribunais da justiça federal, 

quais sejam: Superintendência de Brasília, responsável pelo próprio Distrito Federal, 

região Norte e pelos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul; Superintendência do Rio de Janeiro, responsável pelo estado do Rio de Janeiro, 

Minas Gerais e Espírito Santo; Superintendência de São Paulo, responsável pelo 

estado de São Paulo; Superintendência do Rio Grande do Sul, responsável pelos 
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estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; e Superintendência de 

Pernambuco, responsável pelos estados da região Nordeste.  

 

É importante mencionar que na AGU desenvolvem-se atividades de conciliação e 

arbitramento, objetivando resolver administrativamente os litígios entre a União, 

autarquias e fundações, evitando, assim, a provocação do Poder Judiciário. 

 

O quadro da AGU, para as atividades consultivas, é composto pelos advogados da 

União, advogados integrantes do quadro suplementar, procuradores da fazenda 

nacional e procuradores federais, cada um atuando em sua área de conhecimento e 

formação. As atividades dos servidores da AGU, especificamente de seus 

advogados e procuradores, estão assim distribuídas: o Advogado-Geral da União 

representa a União perante o Supremo Tribunal Federal; o Procurador-Geral da 

União representa a União perante o Superior Tribunal de Justiça nas questões cíveis 

e trabalhistas; e o Procurador-Geral da Fazenda Nacional, nas questões tributárias e 

fiscais. Os Procuradores Regionais representam a União nos Tribunais Regionais 

Federais nas cinco regiões, como já explicado, nos seguintes domicílios: Distrito 

Federal, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Os 

Procuradores Chefes nos Estados representam a União na 1ª instância nas capitais 

(Justiça Federal e Trabalhista). Os Procuradores Seccionais e Escritórios avançados 

representam a União na 1ª instância no interior.  

 

Entre suas competências na União, a AGU tem órgãos internos que possuem 

tarefas específicas de forma a estruturar e ordenar a prestação de serviço ao país. 

De acordo com o site, as competências são assim distribuídas:  

 

a) Consultoria Jurídica da União (CJU) - tem a tarefa de assessorar as 

autoridades federais situadas fora do Distrito Federal, prestando serviços de 

consultoria jurídica, conciliação e representação extrajudicial, assessorar toda a 

conduta da administração nos estritos termos da legalidade, diminuir as demandas 

judiciais e trazer inúmeros benefícios não somente à União e seus cofres, como 

também à sociedade, unificando entendimentos e procedimentos da atuação de toda 

a administração pública federal. Sua criação foi determinada pelo artigo 8º- F, da Lei 
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nº 9.028, de 12 de abril de 1995. Em Minas Gerias a Consultoria Jurídica da União 

funciona de acordo com os termos do Art. 19 do Ato Regimental AGU nº 5, de 27 de 

setembro de 2007. 

 

b) Procuradoria-Geral da União (PGU) - é órgão de direção superior da Advocacia-

Geral da União (AGU). Subordina-se diretamente ao Advogado-Geral da União, tem 

suas competências originadas da antiga representação judicial efetuada pelo 

Ministério Público Federal. Como representante judicial da União, abrange os Três 

Poderes da República e as funções essenciais à justiça, atuando perante as 

diversas instâncias do Poder Judiciário, bem como o contencioso internacional, 

ressalvada a matéria tributária e fiscal. A PGU é dirigida pelo Procurador-Geral da 

União, cargo de natureza especial, nomeado pelo Presidente da República. 

Auxiliado por seu substituto e diretores, coordena também os 68 órgãos de 

execução distribuídos pelo país: as Procuradorias-Regionais da União, as 

Procuradorias da União e as Procuradorias-Seccionais da União. A PGU foi criada 

pela Lei Complementar nº 73, de 10 de fevereiro de 1993, que instituiu a Lei 

Orgânica da Advocacia-Geral da União e teve como primeiro Procurador-Geral da 

União o Dr. Luiz Augusto Paranhos Sampaio, nomeado por Decreto em 12 de 

fevereiro de 1993. À época, o Procurador-Geral da União também era o substituto 

do Advogado-Geral da União. Em 1995, a Procuradoria-Geral da União criou seu 

Departamento de Cálculos e Perícias (DECAP) (Lei nº 9.028). O objetivo era fazer 

frente à crescente demanda de cálculos bem como aos altíssimos valores 

envolvidos nos processos.  

 

c) Procuradoria-Geral Federal (PGF) - órgão da Advocacia-Geral da União criado 

pela Lei nº 10.480, de 2 de julho de 2002. Tem como titular o Procurador-Geral 

Federal, cargo de natureza especial, nomeado pelo Presidente da República 

mediante indicação do Advogado-Geral da União. Compete à Procuradoria-Geral 

Federal exercer a representação judicial, extrajudicial, a consultoria e 

assessoramento jurídicos de 159 autarquias e fundações públicas federais, bem 

como a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes 

às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa para fins de cobrança amigável 

ou judicial. A missão da Procuradoria-Geral Federal é “exercer a advocacia pública 
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com eficiência para conferir viabilidade jurídica às políticas públicas das autarquias e 

das fundações públicas federais” (AGU, 2018, s.p.). A visão é “consolidar-se como 

uma instituição essencial ao estado democrático de direito e voltada para a defesa 

do interesse público, reconhecida por sua excelência” (AGU, 2018, s.p.). Os valores 

da PGF são: eficiência, ética, defesa do interesse público, moralidade, 

comprometimento, cooperação, proatividade, profissionalismo.  

 

d) Escola da Advocacia-Geral da União (EAGU) - Ministro Victor Nunes Leal, 

órgão subordinado ao Advogado-Geral da União, constitui-se em um centro de 

capacitação e disseminação do conhecimento. Além de promover a atualização e o 

aperfeiçoamento dos membros das carreiras jurídicas e de servidores a Escola 

fomenta estudos para o desenvolvimento de novas técnicas de trabalho para a 

advocacia pública. A missão da EAGU é "promover permanentemente 

desenvolvimento de pessoas, visando a excelência da AGU no exercício de suas 

atribuições constitucionais". Visão: "ser uma escola de referência no 

desenvolvimento de pessoas". Valores: "ética, transparência, eficiência, 

comprometimento, espírito de equipe, competência, parcerias, inovação, 

modernização" (AGU, 2018, s.p.). A Advocacia-Geral da União, órgão responsável 

pela representação judicial da União, atenta ao significativo aumento do número de 

membros das carreiras e de servidores, da dimensão nacional de atuação e das 

rápidas modificações no cenário jurídico, percebeu a necessidade de aprimoramento 

dos que nela atuam. Assim, foi implantada, pela Portaria nº 1.294, de 23 de 

novembro de 2000, o Centro de Estudos Victor Nunes Leal, órgão voltado para a 

promoção, organização, coordenação de atividades, complementação dos 

conhecimentos jurídicos e para contribuir na contínua formação dos profissionais de 

Direito, oferecendo cursos para capacitação e disseminação de conhecimentos 

voltados para o desempenho das atividades institucionais da AGU. Oficialmente, o 

Centro de Estudos Victor Nunes Leal foi inaugurado em 27 de novembro de 2000, 

em Brasília, pelo Ministro de Estado Gilmar Ferreira Mendes. O Ato Regimental nº 2, 

de 15 de agosto de 2005, transformou o Centro de Estudos em Escola da 

Advocacia-Geral da União, refletindo verdadeira alteração na essência da instituição. 

Desde então, se propõe a viabilizar e difundir suportes teóricos ao maior número 

possível de servidores, priorizando a realização de eventos cujos temas refletem as 
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demandas nos diversos seguimentos da instituição, com suporte na premissa de que 

a educação deve transmitir de forma abrangente e eficaz cada vez mais saberes, 

tornando-os evolutivos. Tal alteração transformou o Centro de Estudos em Escola da 

Advocacia-Geral da União, não significando apenas alteração na nomenclatura 

estrutural e organizacional, visto que o Centro de Estudos carregava o conceito de 

núcleo e ponto de convergência, enquanto a Escola pretende ser um universo amplo 

e disperso, livre e abrangente, visando à excelência no desempenho das atividades 

institucionais. Em 13 de dezembro de 2010, o Presidente Luis Inácio Lula da Silva 

assinou decreto por meio do qual a EAGU passou a denominar-se Escola da 

Advocacia-Geral da União Ministro Victor Nunes Leal (Decreto nº 7.392, art. 33, § 

único, publicado no Diário Oficial da União - DOU de 14/12/2010). 

 

e) Secretaria-Geral de Administração (SGA) - como forma de subsidiar a estrutura 

jurídica da Advocacia-Geral da União, a SGA tem como principal função administrar 

recursos e pessoas, favorecendo o bom funcionamento administrativo da AGU. Tem 

como um dos principais setores a gestão de custos – uma das funções da AGU é o 

controle social e transparência dos gastos da administração pública, tendo o 

reconhecimento da Secretaria do Tesouro Nacional pela excelência dos serviços 

prestados à União. Tem como destaques os projetos de registros contábeis dos 

potenciais riscos judiciais e o desenvolvimento do sistema de informação de custos 

e disponibilização dos dados contábeis na internet. A pesquisa documental e no site 

institucional da AGU, bem como a entrevista com os lideres da unidade em Minas 

Gerais, foram as ferramentas para o embasamento deste tópico.   

 

3.1.2 Estratégias  

 

Fazem parte do construto estratégia todas as ações praticadas pela AGU que visam 

à melhoria contínua do serviço púbico daquele órgão. Ademais, a AGU tem se 

preocupado com a imagem da instituição perante a sociedade, motivo pelo qual vem 

implementando estratégias que favoreçam a disseminação da carta de serviços 

prestados pelo órgão. 
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Visando à melhoria contínua dos serviços prestados, estrategicamente a AGU 

mantém uma estrutura voltada para o bem-estar e saúde do trabalhador, onde são 

oferecidos serviços de aferição de pressão, aplicação de injeções, campanha de 

vacinação, Quick massage, aulas de yoga, entre outros serviços sazonais que são 

inspirados nas demandas advindas da população que labora no prédio. A AGU 

prima pela conservação e defesa do meio ambiente, institucionalmente, como pode 

ser percebido nas ações conjuntas com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Renováveis (IBAMA), Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) e outros. Internamente, a Unidade de Minas Gerias, 

preocupa-se e colabora com campanhas que visam à sustentabilidade do planeta e 

à conservação dos recursos escassos, o que associa ao nome “AGU” a políticas de 

proteção, manutenção e conservação do meio ambiente.    

 

Ademais, a AGU promove, por intermédio de sua unidade de atendimento, o suporte 

necessário aos diversos núcleos da AGU espalhados por todo o estado. O apoio 

mencionado é relativo aos contratos e licitações envolvendo a iniciativa privada e o 

setor público, a fiscalização, acompanhamento e execução financeira de todos os 

processos de contratações, o controle, manutenção predial e de pessoal e a 

assessoria aos diversos líderes no que se refere ao apoio administrativo. A 

estratégia de acompanhar, assessorar e propor soluções a todos os envolvidos no 

âmbito da AGU Minas favorece mais assertividade nos processos, o que enseja 

satisfação ao grupo, bem como a manutenção da boa imagem da AGU, como sendo 

um órgão sério e comprometido com as melhores práticas, visando sempre ao bem 

comum. 

 

Para a devida comprovação dessas ações e dos resultados reativos à melhoria 

contínua, foram feitas pesquisas com líderes, membros e servidores, intuindo 

registrar a percepção dos envolvidos. 

 

3.1.3 Estrutura 

 

O construto estrutura apresenta o rol de recursos que a instituição possui e que 

favorece o alcance dos objetivos, bem como a utilização das estratégias escolhidas, 
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permitindo que os membros e servidores busquem a excelência nos serviços 

prestados. Dessa forma, registra-se que a AGU – Belo Horizonte possui um prédio 

com localização privilegiada que acolhe cerca de 500 pessoas distribuídas nas áreas 

afins da instituição e servidores administrativos que dão suporte aos procuradores e 

advogados, auxiliando para que estes cumpram seu papel frente às diversas 

demandas recebidas. A unidade conta com amplo estacionamento, cinco 

elevadores, salas de reuniões modernas com os mais atuais equipamentos, 

copas/cantinas em todos os andares do prédio. A AGU em Belo Horizonte conta, 

também, com uma biblioteca com vasta coleção de obras e um espaço apropriado 

para estudos e leitura, aumentando o conforto e comodidade daqueles que 

frequentam o espaço. Os serviços relativos à tecnologia da informação colaboram 

para que todo o aparato tecnológico seja utilizado de forma correta, assessorando 

os diversos níveis dos serviços prestados pela AGU. 

 

 O sistema SAPIENS interliga vários órgãos afins, permitido a celeridade e a 

segurança dos assuntos tratados no nível da justiça brasileira. O sistema é um 

gerenciador eletrônico de documentos (GED), de fácil operação, possuindo 

avançados recursos de apoio à produção de conteúdo jurídico e de controle de 

fluxos administrativos, focado na integração com os sistemas informatizados do 

Poder Judiciário e do Poder Executivo. O sistema pode ser acessado de qualquer 

computador, tablet ou smartphone, desde que tenham conexão com a internet. A 

base de dados exclusiva favorece a segurança e o sigilo das demandas realizadas 

nesse sistema. As tarefas executadas via SAPIENS podem ser controladas por meio 

de relatórios ou pelo registro das atividades realizadas pelos usuários. Entre suas 

funcionalidades pode-se contar com o controle efetivo das demandas internas entre 

usuários do sistema por unidade de trabalho (workflow); agendamento de atividades 

e compromissos de fácil utilização e alto desempenho; notificações em tempo real 

de prazos processuais, atividades e compromissos, entre outras. 

 

Alguns dos membros e servidores, respondentes dos questionários utilizados para 

averiguação das opiniões, colaboraram para as conclusões registradas no presente 

trabalho.  
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3.1.4 Desempenho 

 

No construto desempenho obtiveram-se os resultados obtidos pela instituição e os 

progressos que se pretende implantar visando à melhoria contínua, principalmente, 

no que se refere à prestação do serviço ao público. Como demonstrado ao longo do 

presente trabalho, a motivação e satisfação do servidor público ainda precisam ser  

mais bem  avaliadas, tendo em vista que esses itens dependem muito mais do 

próprio servidor do que da instituição. Consequentemente, a melhoria na 

produtividade, fato intrínseco à motivação dos servidores, também não pode ser 

mensurada. O órgão, como um todo, busca constantemente as melhorias 

necessárias na relação com o governo, com a sociedade e com os próprios 

servidores. 

 

As conclusões aqui apresentadas foram obtidas por meio de questionários 

respondidos pelos líderes e servidores da AGU Minas lotados em Belo Horizonte. 
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4 Sobre os Procedimentos Metodológicos do Estudo 

 

Neste capítulo descrevem-se a metodologia e os procedimentos que nortearam a 

pesquisa sobre as percepções da situação do serviço público no Brasil, as 

estratégias para melhoria dos serviços prestados pela AGU, as estruturas físicas 

oferecidas pela instituição e os resultados obtidos no contexto analisado de acordo 

com o modelo analítico da pesquisa, como: condicionantes, estratégia, estrutura e 

os resultados dos processos administrativos e gerenciais. 

 

A etapa de coleta de dados é um momento importante da pesquisa, devendo o 

pesquisador buscar a melhor maneira de angariar informações fidedignas sobre o 

evento ao qual se pretenda apresentar resultados que respondam ao objetivo 

principal do trabalho (Gerhardt & Silveira, 2009).   

 

4.1 Caracterizações dos cargos e tempo de atividade dos entrevistados na 

AGU 

 

Com o intuito de alcançar o objetivo geral do presente trabalho, descrever e analisar 

o BPM na Unidade de Atendimento da Advocacia-Geral da União em Minas Gerais, 

optou-se pela pesquisa descritiva, de caráter qualitativo. 

 

De acordo com a proposição de Vergara (2011), referente aos fins e aos meios 

utilizados em uma investigação, pode-se considerar a pesquisa realizada como 

sendo descritiva, já que a pretensão foi expor e descrever percepções, perspectivas 

e inferências daqueles que se propuseram a colaborar como respondentes aos 

questionários apresentados. Os questionamentos tiveram a finalidade de conhecer a 

percepção de alguns membros da Advocacia-Geral da União e servidores públicos 

que prestam serviço à AGU em Minas Gerais, no que se refere à atuação da AGU 

no contexto nacional, as estratégias, às estruturas e aos resultados que a instituição 

apresenta, de maneira geral, com a atual metodologia utilizada.  

 

A pesquisa foi realizada com base em questionários, de forma semiestruturada, com 

um roteiro pronto, preparado previamente pela pesquisadora, permitindo que o 
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entrevistado complementasse suas respostas com argumentos e conhecimentos 

acerca de assuntos pertinentes ao tema, no formato de desdobramento, o que 

enriquece sobremaneira o resultado da entrevista (Gerhardt & Silveira, 2009). A 

modalidade semiestruturada de entrevista oferece uma flexibilidade capaz de gerar 

novas descobertas e discussões, tornando esse tipo de entrevista uma eficiente 

maneira de coletar dados (Collis e Hussey, 2005). Para Marconi e Lakatos (2003), a 

entrevista semiestruturada permite exploração mais efetiva sobre o tema abordado. 

 

Os 20 respondentes dos questionários são membros (advogados e procuradores) e 

servidores (apoio administrativo à atividade-fim da AGU). Todos concursados, 

porém, com tempo de atividade diversificado, já que os concursos ocorreram em 

épocas diversas, além do fato de que muitos servidores migraram de outros órgãos 

para prestarem serviços na AGU, prerrogativa da instituição, que pode requisitar 

servidores para o fortalecimento da força de trabalho no órgão. Dos respondentes, 

quatro são procuradores federais, sendo que três têm 11 anos de atividade na AGU 

e um, 15 anos; outros três são advogados da União, sendo que um tem 18 anos de 

atividade na AGU e os outros dois, nove anos; Os demais respondentes do nível de 

apoio administrativo são: um administrador (servidor do quadro da AGU), com 11 

anos de atividade; três engenheiros, uma psicóloga, uma contadora, um pregoeiro,  

um analista de sistemas e três analistas administrativos cedidos pela Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), Correios e Instituto Brasileiro 

de Turismo (EMBRATUR), todos com no máximo dois anos de atividade na AGU. 

 

4.2 Unidade de análise e observação 

 

Um local determinado para se observar ou coletar dados com a finalidade de avaliá-

los pode ser considerado como unidade de análise (Godoy, 1995). Já para Alves-

Mazzotti & Gewandsznajder (1999), a unidade de análise pode ser considerada 

parte, o todo ou certos sujeitos de uma comunidade específica que servirão de 

atores na pesquisa a ser desenvolvida. Para consecução da presente pesquisa, 

levando-se em consideração as teorias estudadas, a unidade de análise foi a 

Unidade de Atendimento da Advocacia-Geral da União em Belo Horizonte. 
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A AGU Minas é composta de cinco unidades distintas, todas localizadas em um 

prédio moderno e funcional situado na rua Santa Catarina, nº 480, no bairro de 

Lourdes. As referidas unidades de trabalho estão assim divididas: 

 

4.2.1 Procuradoria Federal de Minas Gerais (PFMG) 

 

Ligada à Procuradoria-Geral Federal, atualmente tem como chefe um procurador 

federal que é membro da AGU desde 19/01/2009, tendo a função de comandar 

cerca de 130 procuradores federais sob sua responsabilidade no tocante à 

representação judicial, extrajudicial, à consultoria e assessoramento jurídicos das 

autarquias e fundações federais em todo o estado de Minas Gerais. 

 

4.2.2 Procuradoria da União de Minas Gerais (PUMG)  

 

A Procuradoria da União de Minas Gerais, subordinada à Procuradoria-Geral da 

União, tem como chefe um membro da AGU que iniciou suas atividades em 

07/02/2000. Tem sob sua responsabilidade média de 50 advogados da União, sendo 

função desses membros a representação judicial do estado de Minas Gerais, além 

do assessoramento às Procuradorias de Sucessões (PSU) em todo o estado.  

 

4.2.3 Consultoria Jurídica da União (CJU) 

 

A Consultoria Jurídica da União tem a função de assessorar as autoridades federais, 

prestando serviços de consultoria jurídica, conciliação e representação extrajudicial, 

com a finalidade de auxiliar a administração nos estritos termos da legalidade, 

diminuindo, assim, as demandas judiciais, trazendo à sociedade, à União e a seus 

cofres inúmeros benefícios, unificando entendimentos e procedimentos da atuação 

de toda a administração pública federal. O setor possui, em média, 10 advogados 

que estão prontos a resolver causas administrativas relacionadas a servidores e 

membros, bem como a assessoria jurídica às outras unidades da AGU no estado de 

Minas Gerais. O advogado responsável pelo setor é membro da AGU desde 

22/03/2001. 
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4.2.4 Escola da AGU 

 

A função primordial da Escola da AGU é oferecer capacitação e educação 

continuada aos diversos membros e servidores da AGU. Além dos cursos de 

aperfeiçoamento nas diversas áreas do conhecimento, a EAGU fomenta estudos 

para o desenvolvimento de novas técnicas de trabalho para a Advocacia pública. A 

Unidade mantém uma biblioteca, que conta com a coordenação de uma servidora 

com formação em biblioteconomia, favorecendo a organização, o bom andamento e 

a interação com os usuários daquele setor. A estrutura física da escola possui salas 

com o aparato tecnológico moderno e funcional, além de um auditório acolhedor 

com capacidade para cerca 180 pessoas. O diretor da Escola é membro da 

instituição desde 09/12/2003, tendo sob seu comando sete servidores.   

 

4.2.5 Unidade de Atendimento em Minas Gerais (UAMG) 

 

A Unidade de Atendimento tem como função o assessoramento administrativo das 

outras unidades da AGU em Belo Horizonte e nas outras cidades do estado de 

Minas Gerais. Todas as atividades executadas pela UAMG intentam promover o 

bom andamento das unidades como um todo, favorecendo que a atividade-fim da 

instituição seja desempenhada com segurança e celeridade pelos diversos membros 

da AGU no estado de Minas Gerais. Entre as atividades desempenhadas pela 

UAMG podem-se destacar: controle e execução dos serviços relativos às finanças, 

licitações, contratos, almoxarifado, protocolo, gestão de pessoas, tecnologia da 

informação, estágio, logística/transporte e estrategicamente a UAMG mantém um 

setor que visa ao bem-estar e à saúde dos membros e servidores ocupantes do 

espaço físico da AGU, o AGU Mais Vida.  

 

Complementando as funções essenciais da unidade, a UAMG adota políticas 

ambientais que motivam membros e servidores à manutenção, proteção e 

conservação do meio ambiente. A Unidade de Atendimento em Minas Gerais tem 

como coordenador um servidor que há 11 anos labora na AGU, com formação em 

administração de empresas, tendo sob sua responsabilidade 57 servidores.  
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Obviamente os respondentes que estão à frente de seus setores têm uma visão 

mais apurada sobre o histórico da AGU em relação à sociedade, ao governo e aos 

propósitos da instituição, porém o envolvimento de outros sujeitos como 

respondentes favorece a observação da pesquisadora sobre a percepção dos  

demais respondentes em relação ao proposto pela pesquisa. 

 

4.3 O roteiro da pesquisa e as entrevistas de campo 

 

Para a realização da pesquisa de campo foi elaborado pela autora um roteiro de 

entrevistas contendo perguntas abertas. Assim, esse procedimento pode ser 

considerado um guia semiestruturado e não disfarçado. É semiestruturado, pois, 

embora tenha sido fundamentada em uma estrutura analítica de pesquisa, a 

abertura permite captar interações e opiniões importantes sobre o modelo de 

processo de negócios (modelo funcional), que possivelmente não tenham sido 

previstas em sua elaboração. É não disfarçado, pois se buscaram elaborar 

perguntas diretas e na forma mais simples à compreensão dos respondentes sem 

enviesar o verdadeiro sentido das perguntas. 

 

Os respondentes mostraram-se solícitos e diligentes no provimento das respostas 

aos questionários. Entretanto, há que se relevar a realidade do contexto do trabalho, 

o que resulta em excesso de atividades, além de sua diversidade funcional. Como 

consequências, ocorreu certa demora na entrega de questionários enviados ou 

entregues.  

 

A pesquisa de campo foi realizada nos meses de fevereiro e março de 2019. 

 

4.4 Processamento das informações obtidas 

 

O processamento das informações foi elaborado em conformidade às possibilidades 

de uma pesquisa qualitativa. Assim, a função interpretativa das informações foi 

desempenhada mediante critérios próprios da análise de conteúdo, em 

conformidade à ampla literatura na área de metodologia da pesquisa. Dessa forma, 

não constitui propósito desta investigação utilizar todas, nem mesmo algumas, das 
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mais usuais técnicas preconizadas na análise de conteúdo. Portanto, utilizou-se da 

técnica da análise das narrativas dos entrevistados, conforme estímulos do roteiro 

de pesquisa. 
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5 Sobre Aplicação do BPM/CEED na AGU 

 

Este capítulo tem a função de apresentar as informações coletadas de membros e 

servidores da Advocacia-Geral da União em Belo Horizonte, bem como a análise 

das respostas coletadas a partir de um questionário previamente encaminhado a 

alguns colaboradores daquele órgão publico. O roteiro de entrevista foi dividido em 

quatro partes, assim distribuídas: na primeira parte, denominada “entradas”, buscou-

se saber dos respondentes as percepções sobre o serviço público no Brasil e as 

demandas da AGU relacionadas à sociedade e ao governo; a segunda parte tratou 

do assunto “estratégias”, inquirindo os entrevistados sobre as formas que a AGU 

utiliza para melhorar os serviços prestados; na terceira parte do questionário, as 

perguntas trataram das “estruturas” da AGU Minas Gerais e o entendimento dos 

respondentes em relação ao assunto; na última parte, o assunto foi “resultados”, em 

que o questionamento abordou sobre os resultados (atuais e projetados) que a AGU 

Minas Gerais almeja alcançar. Houve a participação de 20 pessoas ligadas à 

instituição, entre elas advogados da União, procuradores federais e servidores 

públicos que prestam serviços administrativos à AGU. 

 

5.1 As condicionantes do sistema de planejamento e gestão da AGU: entradas 

 

Conforme o referencial teórico clássico e o modelo analítico da pesquisa, esse 

construto, também denominado “condicionantes” ou entradas, busca estabelecer 

efetivamente as condições nas quais a AGU desenvolve suas atividades. As 

entradas na Advocacia-Geral da União referem-se à situação do serviço público no 

Brasil e na AGU e o questionamento sobre a percepção de membros e servidores da 

instituição, relativamente às funções da instituição e à possibilidade de melhoria e 

crescimento das demandas de prestação de serviços, conforme descrito a seguir. 

 

5.1.1 Situação do serviço público no Brasil 

 

O assunto serviço público no Brasil é tão antigo quanto complexo. Desde os 

primórdios da administração pública pode-se encontrar o fator desmotivação aliado 

aos apadrinhamentos e à falta de preparo para a ocupação de alguns cargos 
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públicos (Serrano et al., 2018). Já para Mendes (2014), todo servidor público, seja 

ele concursado, terceirizado ou eleito pela população, deve imprimir em suas ações 

ética, eficácia e eficiência, favorecendo para que a população tenha serviços 

públicos satisfatórios, já que é a própria população que mantém os serviços públicos 

ativos, a partir do pagamento de tributos. 

 

À parte as amplas contribuições da literatura acadêmica, executiva e da mídia 

genérica, buscou-se, nesta pesquisa, a opinião de membros e servidores da AGU 

em Belo Horizonte, no tocante à situação atual do serviço público no Brasil. Com o 

intuito de preservar a identidade dos respondentes, optou-se por identificá-los 

somente pelos cargos que ocupam na instituição e seu tempo de exercício na 

instituição. Nos resultados será utilizada a abreviatura da palavra respondente (RES) 

acrescida da numeração sequencial que vai do número um até o número 20. Dessa 

forma, têm-se os respondentes RES1 até o RES20. 

 

Quando inquiridos sobre a situação do serviço público no Brasil, muitos 

respondentes se colocaram no papel da “população” e responderam com críticas e 

sugestões de melhoria no âmbito municipal, estadual e federal, sendo alguns 

apontamentos determinantes em alguns questionários. Formulou-se para esse item 

a seguinte pergunta: qual é a sua opinião sobre a realidade do serviço público no 

Brasil?  

 

Sete respondentes intuíram que o serviço público ainda é muito precário e que 

atende de forma ineficiente à população.  

 

Outros quatro opinaram que faltam investimentos de ordem financeira e na 

capacitação, o que pode desmotivar os servidores, colaborando para uma prestação 

de serviço de má qualidade.  

 

O RES1 mencionou o atraso/parcelamento de salários dos servidores estaduais, o 

que, segundo ele, favorece para que os trabalhadores envolvidos estejam sempre 

insatisfeitos e que esse sentimento é transmitido aos usuários dos serviços.  
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Quatro respondentes acreditam que o serviço público tem melhorado, porém, a 

demanda tem crescido em um movimento inversamente proporcional ao provimento 

de vagas (principalmente devido à vacância por aposentadoria) e ao incremento de 

recursos que favoreçam os incentivos financeiros aos servidores. 

 

Duas pessoas entrevistadas acreditam que faltam envolvimento e consciência dos 

servidores públicos. Consideram que a população não deve ser penalizada pela falta 

de motivação, independentemente dos fatores que originam esse sentimento. 

 

O RES12 atestou que o serviço prestado é bom. E que, se faltam investimentos 

financeiros, tecnológicos e de educação continuada, a responsabilidade é dos 

governantes, e não dos servidores que atuam, representando os municípios, 

estados e a própria União.  

 

O RES6 entendeu que o serviço público funciona, porém é mal interpretado. 

Informou que, devido à generalização em relação ao que ocorre nos hospitais, 

postos médicos e outros setores, que têm seus resultados divulgados negativamente 

pela mídia televisiva, uma grande insatisfação é provocada na população, que talvez 

nunca tenha passado por experiências similares. Ainda segundo o entrevistado, o 

tema serviço público é malvisto por grande parte da sociedade. E os serviços de 

água, energia elétrica, coleta de lixo, limpeza de ruas e praças, bem como os 

serviços educacionais prestados pelas escolas de educação básica e pelas 

Unidades Municipais de Educação Infantil (UMEI), favorecem sobremaneira a 

sociedade mais carente. 

 

5.1.2 Situação da República em relação às atribuições da AGU 

 

Sobre a interface da AGU na República, de acordo com o que determina o art. 131 

da Constituição Federal: 

 

A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de 
órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-
lhe, nos termos da lei complementar, o que dispuser sobre sua organização e 
funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do 
Poder Executivo (Brasil, 1988, s.p.).  
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A Constituição Federal 1988 (atualizada em 2017) atribuiu à AGU a função extensiva 

de assessoramento às autarquias e fundações públicas, favorecendo a segurança 

jurídica aos atos administrativos que serão por elas praticados, especialmente 

quanto à materialização das políticas públicas, à viabilização jurídica das licitações e 

dos contratos e, ainda, à proposição e análise de medidas legislativas (leis, medidas 

provisórias, decretos e resoluções, entre outros) imperativas ao desenvolvimento e 

aprimoramento do Estado brasileiro. Amparando-se nesse ordenamento, procurou-

se extrair a opinião dos entrevistados sobre as atribuições da AGU frente à 

República, com o seguinte questionamento: qual sua opinião sobre o papel e as 

atribuições da AGU na evolução da República? 

 

As respostas, apesar de apresentarem explanações amplas sobre a 

representatividade da AGU no Brasil, deixaram claro que os membros e servidores 

conhecem bem a atuação da AGU em relação à República, conforme descrito a 

seguir: 

 

Seis dos respondentes pontuaram a AGU como “intercessora de várias demandas 

judiciais, defendendo o país e os cidadãos, através de leis que favorecem a 

sociedade como um todo”. Alguns participantes complementaram seus 

entendimentos, informando que a AGU cumpre os objetivos propostos pela 

Constituição Federal de 1988, com relevância extraordinária nos últimos 10 anos. 

 

Outras quatro respostas coincidiram em sua essência, quando consideraram a AGU 

uma defensora dos interesses da União ao mesmo tempo em que contribui para o 

fortalecimento das instituições federativas, ressaltando-se a opinião do RES13, que 

define dessa forma a atuação da AGU:  

 

A Advocacia-Geral da União exerce um papel fundamental em defesa da 
União nos litígios governamentais. Órgão criado no governo Fernando 
Henrique Cardoso, fortaleceu-se nos governos posteriores por meio de 
concursos públicos para advogados e procuradores, com a finalidade de 
defender a União nas ações judiciais, atribuição defasada antes dessa 
instituição. A percepção que tenho é de uma instituição que traz segurança 
jurídica ao mister designado na Constituição Federal de 1988 para o Poder 
Executivo federal.  
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O RES7 inferiu que: 

 

A AGU completa agora seus 26 anos e vem se consolidando como verdadeira 
instituição em favor da defesa dos interesses primários e secundários da 
sociedade. Prova disto são as inúmeras defesas de constitucionalidade de 
leis em favor da proteção das mulheres (lei Maria da Penha), dos negros 
(cotas nas universidades), deficientes físicos, idosos no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal; ainda, a ação preventiva vem economizando milhões aos 
cofres públicos, ao mesmo tempo em que impede que ações sejam propostas 
no Judiciário. 

 

Outros quatro respondentes consideram a AGU essencial ao país, sendo o 

apontamento do RES8 o resumo balizador do questionamento: “a Advocacia-Geral 

da União tem acento constitucional como uma instituição que exerce função 

essencial à justiça. Representa a União, judicial e extrajudicialmente. Exerce papel 

fundamental na evolução da República”.  

 

O RES6 mencionou a brilhante atuação da AGU no episódio ambiental de 

Brumadinho, onde a interação da AGU favoreceu mais celeridade na identificação 

dos corpos, a partir da liberação dos sinais de celulares das vítimas. O Advogado da 

União, Marcos Castro, atuou diretamente no pedido à Justiça Federal de Minas 

Gerais e conseguiu que as operadoras de celulares fossem obrigadas a fornecer 

dados sobre os sinais dos celulares das pessoas que estavam na região do 

rompimento da barragem da mineradora da Vale, no Córrego do Feijão em 

Brumadinho.  

 

Três pessoas consideram a AGU uma protetora do governo, o que pode favorecer o 

alcance dos objetivos descritos na Constituição Federal e nas ações mais simples. O 

entendimento é de que sem a assessoria da AGU os processos envolvendo a 

República seriam mais morosos, o que poderia acarretar grande prejuízo para a 

nação. Um exemplo citado relata o que ocorreu em Marabá, no Pará, onde a 

Procuradoria Federal Especializada no INSS (Procuradoria Federal Especializada - 

PFE/INSS) conseguiu impedir a concessão indevida de aposentadoria por idade 

para trabalhador rural, valendo-se do sistema de cruzamento de dados denominado 

PEGA-EMA, que controla as declarações de atividades rurais emitidas por 

proprietários de terras. O sistema permite apurar quantas declarações foram 
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assinadas por um único fazendeiro ou quantos benefícios rurais estão associados a 

uma única propriedade, o que possibilita identificar vários tipos de irregularidades 

em declarações que servem para comprovar o exercício de atividade rural na 

concessão de benefícios para segurados especiais. 

 

Dois respondentes inferiram que a AGU fiscaliza, controla e doutrina tudo o que 

envolve finanças, patrimônio e servidores públicos. Essas pessoas atribuíram à AGU 

o sucesso do projeto anticorrupção nas instituições públicas e no meio político. 

 

5.1.3 Crescimento das demandas do serviço público 

 

Os ensinamentos transmitidos pelas academias tendem a demonstrar uma nova  

forma de administrar, tornando forçosa a abertura do leque de instruções acerca do 

assunto, deixando de tratar especificamente da burocracia governamental para  

contribuir com o novo público de aprendizes, com a coordenação dos diversos entes 

governamentais e com os articuladores dos governos nacionais (Farah, 2011).  

Comparativamente, o tema administração no serviço público precisa buscar o 

mesmo caminho.  A imagem do Brasil, devido aos  escândalos relativos à corrupção, 

está manchada e necessita urgentemente ser revertida. A sociedade brasileira 

merece uma nova administração pública que tenha como objetivo o cumprimento 

dos serviços essenciais com zelo, decência e ética. No entanto, as mudanças só 

ocorrerão se os envolvidos (eleitos, concursados, prestadores de serviços) 

conscientizarem-se da necessidade premente das atualizações culturais, assim 

como ocorreu na academia.   

 

A conscientização da população em relação aos direitos aos cidadãos oferecidos 

pela Constituição Federal aumentou consideravelmente as demandas pelo serviço 

público em toda a nação. Dessa forma, as atualizações na forma de administrar o 

serviço público no Brasil tornaram-se imprescindíveis, entretanto, dependem de 

esforços, conscientização e responsabilização dos servidores de modo geral, que 

devem estar preparados para enfrentarem pressões orçamentárias e se adaptarem 

às novas formas de oferecer os serviços, o que passa a ser um desafio às formas 

atuais de prestação do serviço público (Serrano et al., 2018). Os autores 
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complementam que, quando da criação da administração pública, muitos vícios 

incorporaram a forma de prestar serviço. A inexperiência daquela época deu lugar 

ao descompromisso e à desmotivação por parte dos servidores e ao desleixo e  falta 

de investimentos diversos por parte do governo. Nesse sentindo, buscou-se 

conhecer a opinião dos respondentes, membros e servidores da Advocacia-Geral da 

União em Minas Gerais, propondo que respondessem ao seguinte questionamento: 

por que ocorre atualmente significativo crescimento da demanda por serviços 

públicos no Brasil?  

 

O maior percentual de respondente inferiu que a demanda dos serviços públicos no 

Brasil atingiu um considerável crescimento devido à conscientização da população 

em relação aos direitos assegurados pela Constituição Federal ao povo brasileiro. 

Alguns participantes complementaram suas ideias relacionando o acesso às escolas 

e universidades ao despertamento social e, consequentemente, ao requerimento 

dos direitos pelos cidadãos, que utilizaram para esse fim os serviços públicos. 

 

Um dos respondentes mencionou a Constituição Federal de 1988, defendendo que a 

Carta Magna permitiu que os cidadãos tivessem acesso aos direitos básicos, tais 

como moradia, transporte, educação, saúde, previdência social, entre outros, porém, 

somente na última década as pessoas têm buscado esses direitos. 

 

Concorrendo com a ideia da conscientização da população, foi citada a questão do 

aumento populacional no Brasil e mais expectativa de vida dos brasileiros. Esses 

fatores, segundo o respondente, promoveram o crescimento da demanda dos 

serviços prestados pela nação, principalmente no que se refere ao atendimento 

médico pelo Sistema Único de Saúde (SUS), pela farmácia popular (serviço 

prestado pelos postos médicos em  parceria com farmácias da iniciativa privada) sob 

a fiscalização do Ministério da Saúde e ao cuidado com os idosos por meio das 

delegacias da polícia civil de proteção ao idoso, fazendo prevalecer o estatuto do 

idoso. 

 

Outro fator citado que, segundo o respondente, é responsável pelo aumento da 

demanda dos serviços prestados à sociedade é a inclusão social dos menos 
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favorecidos nos planos do governo. O respondente considera que a procura pelo 

incentivo de combate à pobreza - bolsa família, por si só, aumentou 

consideravelmente a procura e a regularização dos cadastros para o recebimento do 

benefício, que atualmente é de responsabilidade do Ministério da Cidadania, 

administrado pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social. 

 

Contrastando com essa realidade, alguns respondentes afirmaram que o 

aquecimento da economia no início do governo do Partido dos Trabalhadores (PT) 

favoreceu a emersão das classes mais pobres, que obtiveram acesso a viagens 

internacionais (aumentando a emissão de passaportes pela Polícia Federal), a 

compra de veículos (aumentando os serviços prestados pelos Departamentos de 

Trânsito - DETRANS) e a compra e construção de residências (aumentando a 

demanda de serviços nos cartórios). Consequentemente, houve aumento na 

demanda dos serviços na Receita Federal, já que o órgão é responsável pela 

averiguação das rendas e do cálculo e cobrança dos impostos devidos. 

 

Os serviços públicos ainda estão aquém da demanda apresentada pela população 

no que diz respeito à quantidade de servidores e qualidade do serviço oferecido. 

Para Osborne e Gaebler (1994), a forma mais adequada de melhorar o desempenho 

na prestação do serviço público é a adoção da avaliação de desempenho, tanto dos 

setores prestadores de serviço como dos próprios servidores que prestam o serviço. 

Os autores sintetizam que, se os resultados não passam por avaliações, não 

obedecem métricas previamente estabelecidas. E se os envolvidos não têm acesso 

aos feedbacks dos usuários, não existem maneiras de implementar ações corretivas 

ou de mudança de cultura na prestação dos serviços públicos. 

 

5.1.4 Necessidade de ampliação da estrutura 

 

A estrutura ideal de prestação de serviços no Brasil divide opiniões. Alguns 

acreditam que falta o provimento de vagas surgidas devido às aposentadorias e 

exoneração de servidores. Outros defendem a ideia da falta de qualidade na 

prestação dos serviços essenciais e não na quantidade de pessoas nos órgãos 
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públicos. E, ainda, alguns deduzem que são insuficientes os espaços físicos 

existentes e a quantidade de postos de atendimentos oferecidos ao público. 

 

Para melhor compreensão, são considerados servidores públicos aqueles que 

prestam serviços nas polícias civil e militar, no corpo de bombeiros, os professores 

de escolas públicas, os médicos, enfermeiros e atendentes de hospitais e centros de 

saúde públicos, os delegados, servidores e fiscais do trabalho, da receita federal, da 

polícia federal e dos órgãos relacionados ao meio ambiente, os coletores de lixo e 

responsáveis pela limpeza de ruas e praças, os trabalhadores dos DETRANS, das 

companhias de água e energia elétrica, das autarquias, tal como o INSS, e mais 

uma infinidade de outros trabalhadores ligados aos serviços públicos considerados 

mais complexos e detalhados que existem. E como órgãos públicos (postos de 

atendimento) todos aqueles locais onde os servidores públicos prestam serviços. 

 

Muitas vezes, o que falta para a prestação de um serviço de melhor qualidade é  a 

adoção de padrões gerenciais diferenciados que favoreçam a mudança do sistema 

governamental adotado. O Brasil e todo o sistema administrativo atravessa uma 

crise de valores que compromete a evolução da nação em termos de melhoria do 

serviço público, tema deste tópico. Os administradores públicos precisam encontrar 

novos caminhos para a solução do impasse econômico, social, administrativo e ético 

no qual o país está inserido (Abrucio, 1997). Para captar a opinião dos entrevistados 

relativamente à necessidade da ampliação da estrutura dos serviços públicos no 

Brasil, formulou-se o seguinte questionamento: qual a sua opinião sobre a estrutura 

de serviços públicos em geral no Brasil? Há necessidade de ampliação da estrutura? 

 

As respostas abrangeram os mais variados conceitos, demonstrando a diversidade 

de opiniões dos membros e servidores da AGU Minas. Seis respondentes acreditam 

que a estrutura do serviço público precisa ser ampliada, justificando que, devido à 

grande extensão territorial do país, as melhores estruturas encontram-se nos 

grandes centros e só necessitam de uma adequação, enquanto as localidades mais 

longínquas necessitam de ampliações, urgentemente, em todos os níveis da 

prestação do serviço público. Fruto desse pensamento, um membro esclareceu:  
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Há necessidade de ampliação da estrutura para que tenhamos serviços 
públicos mais eficientes, de modo que o Estado possa cumprir sua missão 
atribuída no texto constitucional. Com a constatação da necessidade de 
ampliação da estrutura não se quer dizer necessariamente o aumento 
indiscriminado de gastos, mas a busca pela otimização das despesas, 
desburocratização de algumas atividades, melhor gestão e a consequente 
aior eficiência na prestação dos serviços públicos em geral (RES17). 

 

A desmotivação e o desânimo dos servidores públicos, percebidos em muitas 

instituições, são fatores conhecidos e alvo das tentativas de mudanças, porém, a 

falta de programas de cargos e salários compatíveis com o mercado e a falta de 

recompensa por mérito são dificultadores na conquista do intento (Serrano et al., 

2018). 

 

A conclusão dos autores ratifica a justificativa de um grupo de pessoas sobre a 

necessidade da ampliação da estrutura do serviço público no Brasil. Os 

respondentes esclarecem que, devido à desmotivação generalizada dos servidores 

públicos, existe uma tendência da prestação de serviço a ser ofertada de forma 

descompromissada e sem qualidade. Várias respostas citaram a desmotivação 

como vilã da precariedade na estrutura dos serviços ofertados, que geram o 

subaproveitamento dos recursos humanos e impedem a implementação de políticas 

de qualidade no serviço público, que contribuiriam para melhor estrutura dos 

serviços prestados. 

 

Contrariando a opinião da desmotivação e descompromisso do servidor público 

como entrave para um serviço de qualidade, alguns respondentes consideram que 

os servidores estão motivados, porém, devido ao número ineficiente de servidores, o 

serviço prestado está sendo comprometido. Acreditam que a estrutura dos serviços 

públicos deve ser ampliada, justificando que a ampliação deve iniciar pelo aumento 

de servidores públicos (por meio de concursos públicos) e o oferecimento de 

melhores condições de trabalho a eles.  

 

Outros afirmaram que o que falta para uma melhor estrutura dos serviços públicos é 

planejamento e redimensionamento efetivos, envolvendo recursos humanos, 

estrutura física e administrativa (de acordo com as demandas) para que o serviço 

prestado possa ser eficiente e eficaz, de forma invariável, em todo o país. 
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 5.2 As condicionantes do sistema de planejamento e gestão da AGU: 

estratégias  

 

De acordo com o referencial teórico da pesquisa, fazem parte do construto 

estratégia todas as ações praticadas pela AGU que visam à melhoria contínua do 

serviço púbico prestado por aquele órgão. Além dos serviços inerentes ao 

ordenamento jurídico, o qual a AGU realiza, existe uma preocupação acessória 

relativa à imagem da instituição perante a sociedade, motivo pelo qual a AGU vem 

implementando estratégias que favoreçam a disseminação da carta de serviços 

prestados pelo órgão. 

 

5.2.1 Melhoria na qualidade dos serviços prestados 

 

De acordo com Colenci et al. (2001), uma das estratégias para o aprimoramento dos 

serviços prestados é a transformação das pessoas, que após terem seus valores, 

comportamentos e atitudes influenciados por novas perspectivas, conseguem 

enxergar as corporações de forma mais assertiva, colaborando para que essas 

instituições sejam mais ágeis e flexíveis, com foco no mercado no qual estão 

inseridas.   

 

O serviço público apresenta especificidades administrativas e comerciais, 

principalmente no que se refere à competitividade. Como a maioria dos serviços 

públicos não têm concorrentes, as estratégias que visam à conquista de mercados, 

a fidelização de clientes e a melhoria contínua são pouco percebidas no ambiente 

mencionado. Gomide (2013) esclarece que, nos ambientes públicos, estratégias 

como a melhoria contínua têm difícil implantação, devido ao despreparo das 

lideranças públicas. Os gestores públicos são nomeados sob forte influência política 

e nem sempre são pessoas preparadas ou possuem perfis de lideres, 

comprometendo a prestação de serviços nos ambientes públicos. Ademais, a 

seleção de servidores públicos é feita via concurso público, o que pode ser muito 

bom para medir conhecimento, porém nem sempre os concurseiros estão 

preparados para fazerem parte dos ambientes públicos para os quais foram 

selecionados. 
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Nesse tocante, a pesquisadora buscou conhecer a opinião dos membros e 

servidores da AGU em Minas Gerais, referente às estratégias utilizadas pela 

Advocacia-Geral da União, relativamente à oferta dos serviços oferecidos pela 

instituição, bem como as relações da AGU com os poderes públicos e a sociedade. 

Já no primeiro questionamento procurou-se conhecer a percepção dos membros e 

servidores quanto às estratégias da AGU, para melhorar os serviços prestados, 

utilizando-se para isso a seguinte pergunta: existem estratégias específicas para 

melhorar a qualidade do serviço prestado pela AGU? Quais? 

 

Apenas um respondente desconhece qualquer estratégia relativa ao 

questionamento. Os demais demonstraram seus conhecimentos, muito ligados à 

atividade que cada um deles desenvolve, esclarecendo o assunto da seguinte forma: 

 

Cinco respondentes acreditam que existam estratégias e citaram como a mais eficaz 

a modernização da gestão, que trabalha alinhada com o planejamento estratégico 

da instituição, objetivando a redução de custos, racionalização do trabalho e o 

reconhecimento da sociedade em relação ao papel da AGU no país. 

 

Outros cinco reconhecem que a AGU possui estratégias para melhorar a qualidade 

dos serviços prestados e consideram como as mais importantes os programas de 

redução dos litígios que favorecem o entendimento via acordos, tornando os 

processos mais céleres, o que diminui os custos operacionais. 

 

Alguns membros valorizam a educação continuada oferecida pela instituição por 

intermédio da Escola da AGU, conjuntamente. Mencionaram a padronização dos 

processos, pois acreditam que quando se tem uma “forma certa de fazer” as 

demandas ganham celeridade, favorecendo a diminuição dos custos. Sobre 

educação continuada, Osborne e Gaebler (1994) defendem que programas como 

esse constituem uma forte estratégia para a sedimentação dos conhecimentos sobre 

determinado tema, o que pode ser considerado uma vantagem competitiva. 

Complementam o raciocínio acrescentando que o experimento de novas abordagens 

é cíclico, o que favorece a identificação das diretrizes que funcionam a contento e 

daquelas que nada representam em termo de crescimento organizacional. Esse 
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conhecimento adquirido gera experiência, legado que vai permitir a efetivação de 

determinada forma de realizar tarefas e das formas que nunca deverão ser 

utilizadas, ou seja: reconhecer o sucesso e aprender com ele e reconhecer o 

fracasso e poder corrigi-lo. 

 

Outros respondentes citaram como estratégia a conservação do serviço de ouvidoria 

que capta as impressões dos usuários dos serviços da AGU. E a partir dessa 

inferência o órgão pode propor melhorias e aprimoramentos na realização das 

tarefas.  

 

Alguns outros declararam que o planejamento estratégico, conjuntamente com a 

padronização de processos, é prática relevante que favorece o serviço prestado pela 

AGU. 

 

Outros pontos citados individualmente foram: arquivamento digital; aumento da força 

de trabalho administrativo, com base nas requisições de servidores de outros 

órgãos; criação de equipes de trabalho com tarefas semanais, o que promove 

celeridade e diminui custos operacionais. 

 

Para Pradela et al. (2012), uma estratégia deve funcionar como conectivo dentro de 

uma instituição, favorecendo a interligação de táticas organizacionais e atividades 

diárias realizadas em termos de processos, o que pode favorecer o sucesso de uma 

estratégia. Os autores advertem, porém, que a cultura brasileira ainda não se 

encontra totalmente receptiva para o ordenamento imposto pela gestão de 

processos e as estratégias indicadas, e essa percepção se torna mais concreta nos 

ambientes do serviço público. De acordo com as respostas obtidas, pode-se notar 

que a AGU propõe várias estratégias visando à melhoria dos serviços oferecidos, o 

que de certa forma se contrapõe ao entendimento dos autores mencionados em 

relação ao serviço público. 
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5.2.2 Ampliação da oferta de serviços públicos 

 

A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou por intermédio de 

órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos 

termos da lei complementar, o que dispuser sobre sua organização e 

funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder 

Executivo (Brasil, 1988, atualizada em 2017). A AGU possui uma vasta carta de 

serviços, todos com o objetivo de assessorar judicialmente o Poder Executivo nas 

várias demandas existentes. A pesquisadora inquiriu aos entrevistados sobre a 

ampliação dos serviços prestados pela AGU com a pergunta: tem ocorrido 

ampliação da oferta de tipos de serviços prestados pela AGU? Quais serviços?  

 

Alguns entrevistados não souberam responder, haja vista o distanciamento deles em 

relação à atividade-fim da instituição. 

 

A maioria acredita que a AGU tem ampliado sua carta de serviços e mencionou a 

atuação da instituição no episódio de Brumadinho como forte exemplo dessa 

ampliação. 

 

Outros respondentes informaram que a função da corregedoria e ouvidoria ampliou 

a oferta dos serviços por parte da AGU. 

 

Alguns respondentes mencionaram a resolução de conflitos e o assessoramento às 

funções essenciais do governo como ampliação da carta de serviço, porém se sabe 

que esses serviços são finalísticos para a instituição. 

 

O RES4 notadamente descreveu que a disponibilização de modelos de editais, 

termos de convênio e contratos na internet, auxiliando órgãos federais, estaduais e 

municipais, é um exemplo da ampliação dos serviços oferecidos pela AGU.  
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5.2.3  Melhoria na relação com os poderes públicos 

 

Conforme a Constituição Federal de 1988, em seu título IV, os Três Poderes foram 

organizados em capítulos segregados destinando-se cada um à sua real função. 

Dessa forma, o Capítulo I versa sobre as prerrogativas do Poder Legislativo, o 

Capítulo II sobre o Poder Executivo e o Capítulo III sobre o Poder Judiciário. O 

constituinte criou o Capítulo IV, que aborda a necessidade de apoio às Funções 

Essenciais à Justiça, inserindo, portanto, o Ministério Público na seção I e a 

Advocacia-Geral da União na seção II. Nota-se a singularidade na criação dessa 

norma, já que situa a Advocacia-Geral da União fora dos Três Poderes da 

República, não para que formasse um "quarto poder", mas para que pudesse 

atender, com independência, aos Três Poderes da União. Dessa forma, pode-se 

alegar que a AGU nasceu para assessorar os poderes públicos. Porém, para 

conhecer a opinião dos membros e servidores da AGU em Belo Horizonte, formulou-

se o seguinte questionamento: existem estratégias específicas para melhorar a 

relação com os poderes públicos? Quais? 

 

A maioria dos entrevistados não soube opinar. Muitos laboram assessorando 

advogados e procuradores e não têm acesso ao tipo de informação requerida. 

 

Outras pessoas, totalizando cinco, percebem que houve melhoria na comunicação 

entre a AGU e os poderes públicos. Segundo os respondentes, essa aproximação 

partiu da AGU, o que pode ser considerado uma estratégia de melhoria na relação 

entre os órgãos e a AGU. 

 

Três participantes mencionaram que a AGU mantém, por meio da Escola da AGU,  

convênios e acordos de colaboração que permitem a aproximação dos membros dos 

Poderes Judiciário, Legislativo, Executivo e do Ministério Público com a AGU. 

 

O RES11 informou sobre as “compras compartilhadas”, modalidade existente na 

qual os órgãos debatem sobre as melhores estratégias para a contratação de 

serviços e compra de materiais. A compra conjunta aumenta o volume da 

encomenda, o que força os fornecedores a praticar melhores preços e a prestar 
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serviços de melhor qualidade, sendo essa considerada uma boa prática de 

aproximação com os demais poderes públicos. 

 

5.2.4  Melhoria na relação com a sociedade 

 

Novas formas de gerir a coisa pública vêm sendo adotadas em diversos países, 

objetivando a substituição de práticas arcaicas de controle do orçamento e serviços 

públicos por formas arrojadas que favoreçam a satisfação dos consumidores dos 

serviços públicos, relativas às suas necessidades. Acredita-se que tais práticas 

propiciam a melhoria das relações entre o Estado e os usuários dos serviços 

públicos. No Brasil, as mudanças ainda aparecem de forma tímida no meio 

corporativo público, apesar do novo contexto de transformação gerencial, visando à   

utilização de práticas que agradem a sociedade especificamente na transparência 

dos gastos públicos e à melhoria contínua dos serviços públicos (Abrucio, 1997).  

 

Para Baldam et al. (2014), a realidade brasileira nos coloca à frente de problemas 

que demonstram a inabilidade de algumas organizações onde, apesar da utilização 

de bons materiais, a agregação de valores não fica bem definida para os envolvidos 

nos processos e muito menos para a sociedade. Diante dessas afirmações, a  

autora buscou apreender dos respondentes as opiniões sobre a relação da AGU 

com a sociedade brasileira, formulando a seguinte questão: existem estratégias 

específicas da AGU para melhorar a relação com a sociedade? Quais? 

 

Nove respondentes informaram que existem muitas ações da AGU que objetivam a 

melhoria da relação entre a instituição e a sociedade, porém estão sendo pouco 

divulgadas, quando muito a divulgação é feita no site da instituição, que é pouco 

visitado pela população leiga. Uma das ações citadas nos relatos diz respeito à 

resolução de crimes ambientais, que além de estipular multas para os 

contraventores ainda inibe a reincidência do delito, já que a AGU atua em todo o 

território nacional, facilitando o papel de vigilância prestado pelo órgão. Outra ação, 

que segundo os respondentes acontece, porém não é divulgada, é a conciliação 

com os devedores (a maioria relativa às multas ambientais), o que tem 

apresentando impacto positivo entre os envolvidos. 



86 
 

 
 

Outros quatro respondentes reconhecem que existem estratégias para melhorar a 

relação da AGU com a sociedade, concordando com o grupo anterior sobre a falta 

de publicidade. Um dos participantes pontua que: “é preciso que a sociedade 

conheça melhor o trabalho da AGU, até mesmo para poder demandá-la nos serviços 

públicos a ela incumbidos”. Outros participantes mencionaram o projeto “AGU nas 

universidades”, que tem como objetivo difundir o trabalho da instituição entre os 

estudantes de Direito. 

 

O RES7 afirmou que: 

 

A Escola da AGU tem ampliado e melhorado sua atuação com a sociedade 
através de convênios com universidades e de programas tais como o 
Advocacia Pro Bono, que permite que membros da AGU exerçam a 
advocacia gratuita no Serviço de Assistência Judiciária das Universidades 
(este projeto em Belo Horizonte ainda está dependendo de aprovação). 
Através da Escola da AGU também são lançados projetos para que os 
membros possam ir até as escolas públicas e debater temas relacionados ao 
estado democrático de direito brasileiro (noção de Constituição, democracia, 
República, etc.).  

 

Concorda finalmente que ações como as citadas deveriam ser divulgadas mais 

amplamente para a sociedade. 

 

Três respondentes corroboraram que existem ações que visam mais aproximação 

entre a AGU e a sociedade no que se refere à oferta da atuação jurídica do órgão. 

Nesse sentido, houve novamente a menção da atuação da AGU no crime ambiental 

de Brumadinho, sendo que um dos respondentes acrescentou um recorte da 

reportagem, recuperado do site da AGU: 

 

A Advocacia-Geral da União (AGU) obteve na Justiça Federal de Minas 
Gerais decisão obrigando que as operadoras de telefonia móvel forneçam 
dados sobre sinais dos aparelhos celulares de pessoas que estavam na 
região em que rompeu a barragem da mineradora Vale no Córrego do Feijão, 
em Brumadinho-MG. O objetivo é auxiliar as equipes de busca a localizar as 
cerca de 350 pessoas desaparecidas após o ocorrido. 

 

A decisão se estende aos clientes que estavam nas imediações da Mina de Córrego 

de Feijão entre a meia-noite de quinta-feira, 24/01/2019, e o mesmo horário de 
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ontem 25/01/2019, num raio de 20 quilômetros. Atendendo ao pedido da AGU, 

diante da urgência da situação, as sete operadoras deverão fornecer os dados 

diretamente aos órgãos que estejam envolvidos nas operações de socorro e 

resgate, entre elas: Forças Armadas, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de 

Minas Gerais. 

 

O advogado da União, Marcus Castro, que atuou diretamente no pedido, explica que 

a autorização judicial é necessária porque o sigilo das comunicações é protegido 

pela Constituição. No momento, contudo, a busca por sobreviventes é prioridade. 

“Com essa informação, as equipes de socorro podem saber quais aparelhos se 

mantiveram ativos após a tragédia e quais estão inativos desde então” - destacou. 

“As empresas de telefonia que deverão cumprir o pedido são: Vivo, Tim, Claro, Oi, 

Nextel, Algar Telecom e Sercomtel”. 

 

Houve a menção, pelo RES9, de que a AGU está envolvida em campanhas para 

ajuda a instituições de caridade e proteção ao meio ambiente e que esses projetos 

são elaborados e executados pelas superintendências regionais da AGU. 

 

Outros respondentes consideram que a ampliação da carta de serviços da AGU é 

uma estratégia para aproximá-la da sociedade, ressaltando, porém, que a falta de 

divulgação dos serviços prestados à sociedade impede que a população entenda os 

desígnios da AGU. 

 

De acordo com Baldam et al. (2014), existe uma dificuldade, por parte dos 

consumidores dos serviços públicos, em avaliar e entender os serviços prestados 

pelas instituições públicas. Dessa forma, é comum encontrar clientes que não 

sabem o tipo de serviços prestados por determinados órgãos públicos. Diante do 

exposto, a divulgação ampla da carta de serviços de algum órgão específico seria 

uma opção de melhoria na relação entre órgão e clientes. No caso da AGU, que já 

tem foco em melhorias contínuas e na ampliação do rol de serviços oferecidos à 

sociedade, a publicidade auxiliaria a população a conhecer a AGU, seus objetivos, 

suas atribuições e suas estratégias para uma aproximação mais efetiva com a 

sociedade brasileira.   
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5.2.5 Ampliação da estrutura de serviços 

 

Paim et al. (2009) afirmam que a gestão de processos busca atender e entender a 

grande demanda advinda das organizações, que invariavelmente estão expostas a 

mudanças internas e externas que as obrigam a buscar caminhos alternativos dentro 

de processos que possam orientar e manter o aprendizado sobre os processos da 

organização. Muitas vezes as instituições precisam reinventar valores e aprimorar 

serviços já ofertados aos clientes utilizando-se de tecnologia e inovações como 

formas de incrementar seus produtos e serviços, relembrando quais sejam seus 

valores, visão e missão relativamente ao mercado no qual estão inseridas. 

 

Os autores enfatizam que o estudo sobre processo ganhou força no século passado 

e indicam o foco na melhoria das operações, seguindo a lógica da Administração 

Científica iniciada por Taylor como precursora dessa finalidade, em que o uso de 

técnicas e instrumentos para entender e melhorar processos foi amplamente 

utilizado. O aprimoramento de técnicas, estratégias e até mesmo de uma marca é 

bem aceito pelos consumidores, que tendem a valorizar ainda mais um bom produto. 

Os conceitos de reengenharia e qualidade total deram lugar às técnicas de gestão 

de processos, principalmente no tocante às melhorias nos processos, consideradas 

por Paim et al. (2009) como uma ação básica em resposta às mudanças que 

acontecem a todo o momento no mundo corporativo. Buscando conhecer a opinião 

dos respondentes quanto ao conhecimento desse público sobre a intenção da AGU 

em incrementar a estrutura de oferta de serviços, a autora formulou o seguinte 

questionamento: existem planos para melhorar a estrutura de oferta de serviços pela 

AGU? Justifique. 

 

Alguns respondentes não souberam opinar, justificando que não têm acesso a esse 

tipo de informação, de nível das chefias e alta direção da AGU. 

 

Cinco participantes entendem que a AGU tem investido em práticas tecnológicas 

com a intenção de diminuir prazos, sendo uma dessas técnicas a criação da Central 

de Digitalização de Processos. O setor será responsável pela transformação dos 
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arquivos e processos físicos para o formato digital, facilitando o manuseio e 

consultas dos processos em todas as unidades da AGU. 

 

Alguns respondentes consideram a criação de equipes nacionais e regionais de 

trabalho remoto como bom exemplo de investimento, pela AGU, na melhoria da 

estrutura de oferta de serviços. Complementam a análise informando que, pelo 

trabalho remoto os membros ganham mais tempo para realizar seus trabalhos, já 

que não têm que se deslocar até o escritório, além do que a instituição economiza 

recursos e tempo.  

 

O RES1 registrou que a AGU tem agido como câmara conciliatória de litígios entre 

órgãos federais, fazendo importantes acordos com aqueles que lesam o patrimônio 

público.  

 

Pavani e Scucuglia (2011) legitimam as afirmativas aqui registradas, assegurando 

que a partir do ponto em que as decisões gerenciais são absorvidas, entendidas e 

cumpridas, segundo a ótica de processos, os resultados serão alcançados com mais 

eficiência e eficácia. Acreditam ser importante o treinamento daqueles que, 

literalmente executarão o processo, tendo em vista que são estes que conduzem os 

programas e determinações dos processos, garantindo, dessa forma, o resultado 

desejado. Na AGU pode-se contar com o treinamento efetivo de membros e 

servidores, como registrado anteriormente, a partir da interação da Escola da AGU, 

conforme explicado por um dos respondentes. 

 

5.2.6 Incentivo à formação gerencial e técnica 

 

Na era da informação, o conhecimento é uma capacidade tida como uma das mais 

importantes do ser humano. Entre os conhecimentos, a ética, a cidadania e a 

dignidade contribuem não só para a realização do ser, mas também, e 

consideravelmente, para o sucesso das corporações de modo geral. A desmotivação 

tem influenciado de forma agressiva a atuação dos profissionais nas empresas, 

principalmente nas públicas. Nesse sentido, o conhecimento como ferramenta 

profissional pode minimizar os efeitos da falta de motivação, uma vez que 
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determinados tipos de conhecimentos despertam percepções específicas nas 

pessoas, fazendo vir à tona atilamentos que favoreçam a valorização da vida e do 

contexto no qual o indivíduo está inserido. O arcabouço de valores precisa ser 

apreciado, pois contribuirá como estratégia do conhecimento, beneficiando o 

cumprimento dos propósitos de evolução organizacional e pessoal nas instituições.  

 

Para Colenci et al. (2001), os conhecimentos novos advêm dos indivíduos, devendo 

as instituições criar ambientes propícios para que novas ideias possam aparecer, 

promovendo a inovação incremental e, ainda, colaborando para que os  

conhecimentos registrados estejam à disposição de todo o grupo. A Escola da AGU 

oferece capacitação e educação continuada aos diversos membros e servidores da 

AGU. Além dos cursos de aperfeiçoamento nas várias áreas do conhecimento, a 

EAGU tem objetivos amplos para desenvolvimento e aprimoramento de técnicas de 

trabalho para a advocacia pública, promovendo a capacitação gerencial e técnica de 

seus membros e servidores.   

 

A colaboração das pessoas, com saberes que elas trazem como bagagem 

profissional, é fator que agrega valor às empresas na forma de conhecimento, 

criatividade e sinergia. Esse diferencial representa as experiências que cada 

indivíduo traz, angariadas ao longo de sua vida, incluindo sua cultura, seus modelos 

mentais, o conhecimento aprendido em escolas e universidades, a ética e a forma 

como percebe o mundo à sua volta e a ele próprio. Baseando-se na literatura 

referida nesse tópico, a pesquisadora procurou saber a opinião do grupo 

entrevistado sobre a formação gerencial e técnica que a AGU oferece aos seus 

membros e servidores, utilizando-se para esse fim a questão: a AGU tem 

desenvolvido atividades para incentivar e incrementar a formação gerencial e técnica 

de membros e servidores? 

 

Os servidores e membros participantes foram unânimes ao reconheceram que a 

AGU tem desenvolvido atividades para incentivar e incrementar a formação 

gerencial e técnica de seus membros e servidores, seja na Escola da AGU ou nas 

instituições de ensino parceiras. Algumas respostas mais pontuais descrevem a 

realidade da instituição, da forma como se segue: 
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A maioria cita a Escola da AGU como grande responsável pelas parcerias com 

outras instituições e o repasse de conhecimentos por intermédio de palestras e 

cursos no próprio ambiente da Escola. O RES5 pontuou da seguinte forma:  

 

A AGU tem buscado capacitar seus membros e servidores na formação 
gerencial e técnica, embora não na extensão necessária. Nesse sentido, o 
papel da Escola da AGU é fundamental para expandir e viabilizar a 
capacitação dos membros e servidores, buscando, em última análise, a 
excelência dos serviços a serem prestados pela instituição. 

 

O RES8 entende que, aliado ao conhecimento técnico e gerencial, a AGU deveria 

preocupar-se com questões emocionais dos membros e servidores, descrevendo 

assim sua percepção: “creio que uma instituição deve investir não só na formação 

gerencial de seus membros, mas também no desenvolvimento emocional. Um 

ambiente sadio, além de contribuir para a vida digna, é importante para a 

persecução dos resultados almejados”. 

 

Já o RES13 valoriza a interação da Escola da AGU com os novos requisitados, 

ponderando da seguinte forma sua opinião: “com a chegada dos novos 

colaboradores na sede da AGU em Belo Horizonte, foram implementadas diversas 

atividades de capacitação, sociais, técnicas e outras. Parcerias foram criadas, 

setores implementados que garantiram maior eficiência nas demandas do órgão”. 

 

De acordo com Colenci et al. (2001), a visão da empresa baseada no conhecimento 

é uma moderna e proeminente estratégia que as corporações têm utilizado como 

vantagem competitiva, já que cada indivíduo constrói seu conhecimento com suas 

próprias vivências. É quase impossível encontrar pessoas que pensem e ajam de 

forma similar no que se refere ao conhecimento adquirido. Essa assertiva leva os 

autores a defenderem o pensamento de que cada empresa possui como capital 

intelectual vantagens competitivas diversas que dependem da dimensão dos 

conhecimentos que seus colaboradores possuem. Em uma instituição pública não é 

diferente. Além de todo o conhecimento que os colaboradores trazem em seus 

currículos, a AGU preza pela educação continuada, as atualizações profissionais, os 

incrementos nas áreas de Recursos Humanos e toda a capacitação necessária que 
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favoreça a valorização intelectual, profissional e pessoal de seus membros e 

servidores. 

 

5.2.7 Aumento da produtividade  

 

É pouco comum identificar ambientes competitivos nas organizações públicas, haja 

vista a inexistência de concorrentes ou pelo menos concorrentes de significativa 

relevância que ameacem a prestação de serviços desses entes (Baldam et al., 

2014). Infere-se que o cenário precisa de atualizações urgentes e embora as 

repartições púbicas não estejam expostas aos ambientes competitivos, necessitam 

de atualização tempestiva, buscando o aprimoramento e excelência na prestação de 

serviços à população, agregando ao seu perfil de prestadora de serviços agilidade, 

flexibilidade, receptividade, competitividade, inovação, eficiência e foco no cliente. 

 

Baldam et al. (2009) ressaltam a importância da interação dos colaboradores na 

implantação e alteração nos processos corporativos. As pessoas não devem ser 

consideradas parte da organização, e sim a própria organização, afiançando, assim, 

seu envolvimento no alcance de objetivos maiores que não seja somente o lucro 

financeiro. O bom gestor deve buscar extrair o máximo das habilidades das pessoas 

e utilizar de forma adequada os recursos organizacionais, tais como tecnologia, 

informação e as próprias pessoas. No âmbito da organização pública, o gestor 

deverá implementar estratégias governamentais que mobilizem, diminuam ou 

anulem ações contrárias ao bem que se deseja alcançar. 

 

No setor público, as estratégias são também bastante utilizadas. Apesar dos 

objetivos almejados serem de classes diferentes nos dois modos de administrar, as 

instituições públicas, atualmente, buscam formas de melhorar o desempenho 

organizacional, embora de forma tímida. A conotação de gestão estratégica na 

gestão governamental possui duas versões. A primeira diz respeito à oposição do 

que é tático: “curto prazo ou ganhar a batalha versus longo prazo ou ganhar a 

guerra” (Dagnino et al., 2016, p. 17). A segunda conotação esclarece que a gestão 

pública depende de eficácia para o atingimento de metas e que o papel do gestor 

deve estar alinhado com as ações que favoreçam o ganho de desempenho. 
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Analisando a literatura aqui descrita e o modelo de gestão da Advocacia-Geral da 

União, a pesquisadora procurou conhecer a opinião dos membros e servidores da 

AGU, no que se refere ao aumento da produtividade da instituição, apresentando o 

seguinte questionamento: existem planos e atividades para melhorar 

significativamente a produtividade operacional da AGU? Quais? 

 

Poucos respondentes têm acesso a informações nesse âmbito. Dos entrevistados, 

somente 10 tinham conhecimento do assunto e descreveram da seguinte forma suas 

percepções: 

 

O RES3 concorda que existem planos para melhorar a produtividade e que estes 

dizem respeito à modernização dos sistemas operacionais; criação de setores 

internos visando à celeridade dos processos; requisição de novos servidores 

administrativos; reuniões periódicas com as chefias estabelecendo metas e novas 

técnicas de trabalho; manutenção do setor AGU Mais Vida (voltado para o bem-estar 

de membros e servidores); entre outros. Alguns outros respondentes compartilharam 

da mesma opinião. 

 

Como a pesquisa foi direcionada para líderes de algumas unidades que compõem a 

AGU em Belo Horizonte, a resposta seguinte representa a opinião específica de um 

membro de determinado setor. O RES5 informa que no setor sob sua 

responsabilidade, sobre a melhoria da produtividade, podem-se citar: “a 

desterritorialização das atividades, a criação de equipes nacionais e regionais de 

trabalho remoto, com o que se objetiva a melhor equalização do volume de trabalho 

dos membros e servidores, além de maior padronização das atividades e incremento 

dos serviços públicos prestados”. Outro representante, denominado RES8, emitiu a 

sua opinião:  

 

Creio que a nossa produtividade operacional tem sido objeto de preocupação 
dos gestores. Recentemente, por exemplo, foi criado (sic) em cada grupo 
temático subdivisões, de modo que as ações comuns ficassem sob a 
responsabilidade de determinados advogados públicos ao passo que outros 
responderiam pelas ações especiais. A melhor distribuição das tarefas é uma 
tentativa de aumentar não só a produtividade, mas, sobretudo a qualidade 
dos serviços jurídicos prestados. 
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O RES10 mencionou que o mapeamento de processos em fase de elaboração vai 

possibilitar a análise dos processos com o foco na melhoria da produtividade. 

 

Alguns respondentes mencionaram que a Central de Digitalização de Processos e a 

padronização de trabalhos são fatores considerados estratégicos para a melhoria da 

produtividade na AGU Minas. 

 

O RES15 comentou que um dos planos para melhoria da produtividade é a 

“produtividade em linha de produção”, o que quer dizer que cada equipe ficará 

responsável por uma parte do processo, aumentando significativamente a 

produtividade final. 

 

Independentemente da forma como a melhoria na produtividade é proposta, cabem 

análise e consideração dos envolvidos. As demandas pela prestação de serviços 

públicos têm crescido consideravelmente e o setor público exigido dos servidores 

alto nível de eficácia e efetividade na prestação desses serviços, tornando forçoso à 

máquina pública o aprimoramento de eficiência em sua atuação (Dagnino et al., 

2016). Os autores acrescentam que, devido a uma herança perniciosa no sentido de 

cuidados com a coisa pública, muitos gestores não se adequaram ao novo escopo, 

que é ocasionado pelas modificações que vêm ocorrendo e traz à tona muitas 

questões que antes eram tratadas de forma encoberta e hoje são de conhecimento 

de toda a sociedade. Por isso, esses gestores tendem a buscar um ponto de 

equilíbrio que favoreça a implantação de estratégias positivas que culminem com a 

melhoria do serviço prestado pelos órgãos públicos.  

 

5.2.8 Sugestões de estratégias para melhoria dos processos internos na AGU  

 

O planejamento estratégico, quando bem implantado e acompanhado, promove a 

transformação das pessoas, que após terem seus valores, comportamentos e 

atitudes influenciados por novas perspectivas, conseguem enxergar as corporações 

de forma mais assertiva, colaborando para que essas instituições sejam mais ágeis 

e flexíveis, com foco no mercado no qual estão inseridas. Portanto, o planejamento 

estratégico em RH tem suma importância no processo do planejamento corporativo, 
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devendo, pois, estar alinhado em suas proposições (Chiavenato, 2004). E continua 

aduzindo que o planejamento estratégico de RH tem a função de extrair 

conhecimentos, motivar colaboradores e ainda favorecer e incentivar a obtenção de 

resultados positivos no que se refere ao planejamento estratégico. Isso posto e 

como forma de conhecer a opinião dos entrevistados, a pesquisadora inquiriu deles 

quais sugestões eles teriam a respeito de estratégias que melhorariam os processos 

internos da AGU, com a formulação da pergunta: que estratégias você sugere para 

melhorar os processos internos de trabalho na AGU? 

 

Alguns responderam que uma forma de melhorar os processos internos seria a 

integração entre os setores e unidades da AGU conjuntamente com melhor 

divulgação dos objetivos de cada setor e unidade, o que favoreceria uma 

comunicação mais eficaz. Atualmente pouco se sabe sobre os setores e unidades 

“vizinhas”, que muitas vezes fazem trabalhos similares, porém alcançam resultados 

diferentes. O compartilhamento de conhecimentos poderia favorecer a melhoria das 

experiências e, consequentemente, gerar melhores resultados. O modelo de Burlton 

(2001), em sua fase final, sugere exatamente essa ideia, considerando a observação 

como um dos requisitos mais importantes dos processos, pois vai ser a partir das 

observações que aparecerão as oportunidades de melhorias baseadas em 

experiências, novos habilitadores e melhoria do conhecimento. O ideal é que se 

tenham feedbacks relevantes a respeito do processo implantado, favorecendo as 

tratativas dos responsáveis-chave pelo processo. 

 

Outros respondentes avaliaram que deveria haver melhor aproveitamento dos 

servidores e salientaram a subutilização de pessoas, o que de certa forma 

desmotiva aqueles que realmente gostariam de prestar um serviço de melhor 

qualidade. Hoskisson et al. (2009) esclarecem que a percepção de sobrecargas ou 

subutilização dos recursos humanos são de responsabilidades dos gestores, que 

devem estar atentos às áreas sob sua liderança. E prelecionam que a delegação de 

competências é boa alternativa para aliviar possíveis sobrecargas dos gestores, 

conferindo ao subordinado autonomia, o que favorece a motivação,  o engajamento 

com a equipe e com os propósitos da organização. 

 



96 
 

 
 

Outra sugestão coletada diz respeito à criação de avaliações de desempenho 

periódicas, com premiação (como finalidade motivacional aos servidores e 

membros). Embora não seja fácil mudar os conceitos nas instituições públicas, é de 

notório saber que os servidores sentem-se desmotivados. A sugestão sobre 

avaliação de desempenho é uma prática que, além de motivar pessoas, melhoram a 

performance dos trabalhadores que buscam, pelo merecimento, recompensas pela 

boa execução de suas tarefas. Sobre o assunto, Abrucio (1997) defende que um 

novo modelo gerencial, adotado em diversos países, propõe a substituição das 

práticas arcaicas de avaliação de desempenho por formas arrojadas que favoreçam 

a satisfação dos consumidores dos serviços públicos relativas às suas  

necessidades e a melhoria contínua dos serviços oferecidos pelas instituições 

públicas. Além de motivar os servidores a atingirem metas, culminam com 

premiações ou promoções. 

 

Mais participação dos operadores para a divisão de tarefas jurídicas e 

administrativas foi a sugestão de um dos participantes. E outro aconselhou que os 

processos deveriam ser mapeados, eliminando fases desnecessárias com foco nas 

ações de melhoria nos processos críticos, que são os que mais impactam a 

produtividade. Chiavenato (2004) enfatiza que a efetiva realização dos objetivos 

contidos na missão de uma empresa só é possível acontecer se houver interação 

das pessoas no processo. E continua:  

 

O crescimento físico e material está sendo substituído pelo crescimento do 
conhecimento. De nada valem investimentos financeiros ou tecnológicos na 
empresa, se não houver pessoas capazes de agregar valor à organização 
através de soluções criativas e inovadoras e tornar aqueles investimentos 
rentáveis e atraentes (Chiavenato, 2004, p. 62).  
 

A participação dos executores de forma mais efetiva na organização e a distribuição 

das tarefas que serão executadas por eles mesmos seriam bons exemplos de 

solução criativa no ambiente corporativo.  
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5.3 As condicionantes do sistema de planejamento e gestão da AGU: 

estruturas 

 

O construto estrutura apresenta o rol de recursos que a instituição possui e que 

favorece o alcance dos objetivos, bem como a utilização das estratégias escolhidas, 

permitindo que os membros e servidores busquem a excelência nos serviços 

prestados. Dessa forma, percebe-se que a AGU Minas possui um prédio com 

localização privilegiada que acolhe cerca de 500 pessoas distribuídas nas áreas 

afins da instituição, servidores administrativos que dão suporte aos procuradores e 

advogados, auxiliando para que estes cumpram seu papel frente às diversas 

demandas recebidas, além dos colaboradores terceirizados e os vários estagiários, 

estudantes do nível médio e do curso de Direito, que fortalecem as equipes de 

trabalho da instituição. A unidade conta com amplo estacionamento, cinco 

elevadores, salas de reuniões modernas equipadas com os mais atuais 

equipamentos, copas/cantinas em todos os andares do prédio. Tem também uma 

biblioteca com vasta coleção de obras e espaço apropriado para estudos e leitura, 

aumentando o conforto e comodidade daqueles que frequentam o espaço. Os 

serviços relativos à tecnologia da informação colaboram para que todo o aparato 

tecnológico seja utilizado de forma apropriada, assessorando os diversos níveis dos 

serviços prestados pela AGU. O sistema SAPIENS interliga vários órgãos afins, 

permitido a celeridade e a segurança dos assuntos tratados no nível da justiça 

brasileira. 

 

Alguns membros e servidores colaboraram com suas respostas, manifestando suas 

ponderações em relação à estrutura da AGU em Minas Gerais. O principal objetivo 

desse questionário foi identificar aspectos básicos da estrutura física, como 

contribuinte, para a prestação de serviços no âmbito da Advocacia-Geral da União 

em Minas Gerais. 

 

5.3.1 Estrutura física (espaço) da AGU 

 

Em relação à estrutura física da AGU, a pesquisadora buscou conhecer a impressão 

dos respondentes sobre o assunto, formulando o seguinte questionamento: 
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descreva sobre a estrutura física (espaço, mobiliário, etc.) da AGU. Tem sido 

suficiente para o atendimento das funções da AGU? 

 

A maioria dos participantes concordou que a estrutura atual atende bem os 

profissionais da AGU. Um dos respondentes, porém, mencionou a desigualdade da 

estrutura física nas unidades das cidades longínquas do país, opinando: “há 

procuradorias em situação precárias, sobretudo no Norte do país, mas há unidades 

de excelentes instalações físicas, como a AGU em Belo Horizonte, que dispõe de 

adequado espaço, mobiliário, serviços de transporte, etc.” Os demais colaboradores 

da pesquisa enalteceram as dependências físicas e toda a comodidade que é 

oferecida aos membros e servidores da AGU.  

 

5.3.2 Recursos humanos  

 

Considerada um dos principais recursos de uma instituição, as pessoas dão o tom e  

harmonia onde quer que elas estejam inseridas. Os conflitos, as interações, as 

ideias, as experiências, o know-how, a sinergia, a empatia, o compartilhamento de 

emoções e tantos outros adjetivos e sentimentos que envolvem as relações entre as 

pessoas comprovam que elas são de fato um recurso insubstituível, sem o qual as 

empresas não existiriam. A interação entre as pessoas gera experiências que, se 

bem aproveitadas, podem melhorar significativamente a produção de um bem, a 

prestação de um serviço ou mesmo o conhecimento de como não fazer determinada 

coisa. Osborne e Gaebler (1994) preconizam: “reconhecer o sucesso e aprender 

com ele e reconhecer o fracasso e poder corrigi-lo”.  

 

De acordo com Chiavenato (2004), as organizações não sobrevivem por si sós. 

Apesar da interação que fazem com o meio no qual estão inseridas, atendendo 

normas, defendendo seu legado e lutando diuturnamente para defenderem seu 

domínio no mercado, as empresas necessitam prioritariamente de pessoas. Para 

ele, “o único integrante racional e inteligente da estratégia organizacional é o 

elemento humano: a cabeça e o sistema nervoso da organização. O cérebro do 

negócio. A inteligência que toma decisões” (Chiavenato, 2004, p. 62). Com base nas 

afirmações descritas, a pesquisadora buscou conhecer a opinião dos servidores e 
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membros da AGU em relação ao quantitativo, formação e adequação funcional das 

pessoas que estão vinculadas ao órgão. Para melhor captação das ideias, formulou-

se a seguinte questão: a estrutura de recursos humanos em quantidade, formação 

específica e adequação funcional tem sido suficiente? Especificar cada uma. 

 

As opiniões se dividiram, pois alguns dos respondentes acreditam que o número de 

pessoas que laboram nos diversos setores da AGU é insuficiente e que a formação 

específica só ocorre para os membros (advogados e procuradores), e ainda que a 

adequação funcional inexiste. 

 

Para outros respondentes, na AGU existem a quantidade e qualidade de pessoas 

ideais para o bom desempenho das funções, porém não há adequação funcional, o 

que de certa forma contribui para que os “talentos” não sejam bem aproveitados. 

 

Outros concordam que o número de membros (advogados e procuradores) é 

insuficiente, que o aporte de servidores administrativos que chegaram à AGU por 

meio de requisição a outros órgãos favoreceu para que os trabalhos tivessem 

melhor andamento. E propuseram que um novo concurso público para membros, 

seja providenciado, tempestivamente. 

 

O RES17 considerou da seguinte forma o quadro atual da AGU:  

 

Tal como ocorre com a estrutura física, os recursos humanos na AGU não 
são bem dimensionados (o que não depende da AGU, pois existe a 
prerrogativa da cessão/ requisição a outros órgãos, porém nas cidades mais 
distantes faltam servidores para serem requisitados, dificultando o provimento 
dos escritórios da AGU); vários servidores e membros estão se aposentando 
e não existem perspectivas para a reposição dessas vagas. A formação 
específica para membros é obrigatória, até porque os concursos públicos são 
bem seletivos e exigem a formação em Direito, além do que a Escola da AGU 
promove atualizações periódicas. Sobre adequação funcional, justamente 
pela falta de servidores administrativos em algumas localidades e as 
aposentadorias, a situação ainda é um pouco delicada. 
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5.3.3 Recursos tecnológicos 

 

Devido ao tipo de serviço prestado pela AGU, as tecnologias atuais são fortes 

aliadas da instituição, favorecendo para que os prazos e objetivos sejam cumpridos. 

Atualmente, as videoconferências têm acontecido com frequência no meio  

corporativo da Advocacia-Geral da União, atribuindo celeridade aos processos, 

ganho de tempo e economia de recursos, já que membros e servidores não 

necessitam se deslocar para participarem de reuniões, fóruns e treinamentos. 

Colaborando com essa nova prática, os equipamentos controlados pela TI da AGU 

favorecem acesso aos diversos sites do governo e dos órgãos conveniados, 

garantindo que as informações cheguem com mais rapidez aos membros e 

servidores da AGU.  

 

A instituição adota o sistema SAPIENS, que interliga vários órgãos afins, permitido a 

celeridade e a segurança dos assuntos tratados no nível da justiça brasileira. Apesar 

do conhecimento obtido nos sites da instituição, a pesquisadora buscou conhecer a 

opinião de membros e servidores relativamente à estrutura tecnológica da AGU, 

baseando-se na seguinte pergunta: qual é a estrutura tecnológica (hardwares, 

softwares, etc.) da AGU? Está suficiente para a prestação dos serviços?  

 

Todos os respondentes concordaram que a estrutura tecnológica é suficiente para a 

execução das tarefas propostas a cada um dos membros e servidores, resumindo 

da seguinte forma as respostas obtidas: “as estações de trabalho possuem 

equipamentos de hardwares de marcas conceituadas no mercado; os softwares são 

os necessários, permitindo, inclusive, o acesso remoto, rede estruturada e acesso 

aos sistemas do governo (Executivo e Judiciário)”.  

 

5.3.4 Estrutura física, humana e tecnológica em Minas Gerais 

 

A AGU Minas é composta de cinco unidades distintas localizadas em um prédio 

moderno e funcional, situado na Rua Santa Catarina, nº 480, no bairro de Lourdes. 

Acolhe cerca de 500 profissionais entre membros (advogados e procuradores), 

servidores administrativos, terceirizados e estagiários. As funções dos membros 
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estão relacionadas ao serviço-fim do órgão, tais sejam: consultoria e 

assessoramento jurídico do Poder Executivo e conciliação e arbitramento, com o 

intuito de resolver administrativamente os litígios entre a União, autarquias e 

fundações, evitando, assim, a provocação do Poder Judiciário. 

 

Os servidores têm como função principal o assessoramento administrativo aos 

membros, favorecendo que os trabalhos executados por eles estejam dentro dos 

prazos e objetivos propostos pela instituição. 

 

Os terceirizados têm ocupações diversas, ligadas a limpeza e manutenção do 

prédio, serviço de manobrista, recepção, guarda armada e ao apoio administrativo 

de algumas áreas.   

 

Os estagiários de nível superior (estudantes de Direito), por intermédio de convênio 

com o Centro de Integração Empresa e Escola (CIEE) ocupam as vagas de 

aprendizes nos diversos escritórios e procuradorias dentro da AGU Minas. Os 

estagiários de nível médio aprendem nos setores administrativos os serviços 

próprios desses setores, em sua maioria ligados à execução do arquivamento físico 

e virtual de documentos, atendimento telefônico e digitação. 

 

O prédio tem 25 andares, que abrigam os diversos ambientes de trabalho dos 

membros e servidores. Três desses andares funcionam como garagem, o que 

garante um conforto adicional aos trabalhadores da instituição, complementados por 

cinco elevadores, salas de reuniões modernas equipadas com os mais atuais 

equipamentos e copas/cantinas em todos os andares. 

 

O órgão possui unidades da Procuradoria Federal e/ou da Procuradoria da União 

nas cidades de Varginha, Juiz de Fora, Poços de Caldas, Patos de Minas, Uberaba, 

Uberlândia, Divinópolis, Governador Valadares e Montes Claros, além dos 

escritórios avançados da AGU, que tratam especificamente de assuntos ligados ao 

INSS, estando localizados nas cidades de Barbacena, Diamantina, Ipatinga, Lavras, 

Passos, Pouso Alegre, Teófilo Otoni e Viçosa. A estrutura da AGU em Belo 

Horizonte é conhecida por toda a população do prédio, porém a estrutura das 
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cidades interioranas nem todos os respondentes puderam avaliar, já que somente 

alguns membros e servidores já visitaram as citadas dependências. Mesmo assim, a 

pesquisadora quis saber a percepção dos entrevistados sobre a estrutura física, 

humana e tecnológica da AGU no estado de Minas Gerais. Para o alcance desse 

objetivo, introduziu uma proposição seguida da questão: fale sobre a estrutura física, 

humana e tecnológica da AGU para o estado de Minas Gerais. Está adequada? O 

que é necessário melhorar? 

 

Como alguns dos respondentes não conhecem a estrutura de outros prédios da 

AGU espalhados por toda Minas Gerais, houve a necessidade de descrever, 

pontualmente, os pareceres dos grupos, separadamente: aqueles que conhecem as 

instalações de outras cidades e aqueles que só conhecem as instalações do prédio 

de Belo Horizonte.  

 

Muitos que só conhecem a estrutura de Belo Horizonte resumiram suas impressões 

de que a estrutura física e tecnológica é apropriada, que o capital humano é de 

qualidade, mas poderia ser mais bem aproveitado se houvesse melhor adequação 

entre habilidades do servidor e atividades realizadas. 

 

Outros respondentes informam que a estrutura tecnológica é adequada. Ressalvam, 

porém, que com o recebimento dos vários servidores de outros órgãos, resolveu-se 

o problema da estrutura humana e complicou-se o quesito estrutura física, pois, 

apesar do espaço ser suficiente, foi necessário diminuir os espaços das salas.  

 

Contrastando com a última ideia descrita, um dos respondentes informou sobre um 

déficit de servidores administrativos, alegando que, devido aos desligamentos por 

aposentadorias por tempo de serviço, existe grande necessidade de reposição 

dessas vagas. O respondente entende que a estrutura física e tecnológica atende a 

contento. 

O grupo que conhece outras unidades no estado de Minas Gerais entende que, 

embora as estruturas nas cidades interioranas não sejam suficientes, reconhecem 

que a AGU tem se empenhado para manter o mesmo padrão em todas elas. Esse 
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entendimento partiu de lideranças que visam à padronização dos escritórios. O que 

se relata a seguir é um parecer mais completo sobre o assunto:  

 

A AGU tem se esforçado bastante para garantir melhorias estruturais para as 
unidades do estado de Minas Gerais, embora ainda não seja suficiente para o 
atendimento de todas as suas necessidades. Como exemplo das dificuldades, 
pode-se citar o reduzido número de servidores, membros e colaboradores, 
frente ao crescente aumento de demandas judiciais. No tocante à estrutura 
física, a AGU evoluiu bastante nos últimos anos, tendo instalado no ano de 
2018 as últimas Procuradorias Seccionais Federais que ainda faltavam 
(Governador Valadares e Uberaba). Há necessidade de se evoluir para a 
efetiva instalação dos escritórios avançados, que ainda não detêm a 
adequada estrutura física, exercendo suas atividades dentro das estruturas do 
INSS, o que enfraquece seu reconhecimento institucional, além de não 
garantir a adequada prestação dos serviços diante da precária estrutura. A 
AGU possui adequada estrutura tecnológica nas suas unidades em Minas 
Gerais (RES03). 

 

5.4 As condicionantes do sistema de planejamento e gestão da AGU: 

resultados atuais e projetados 

 

Este item objetiva demonstrar a percepção dos respondentes relativamente aos 

resultados obtidos pela instituição e aqueles que se pretende alcançar. Para compor 

o construto, foram elaborados seis questionamentos focais, almejando facilitar a 

percepção da pesquisadora em relação às opiniões angariadas. 

 

5.4.1 Melhorias na estrutura 

 

Com a finalidade de conhecer a opinião dos entrevistados sobre os resultados 

desejados e os que já foram auferidos pela AGU, a pesquisadora indagou dos 

respondentes qual a percepção deles em relação às melhorias na estrutura da AGU, 

com a seguinte pergunta: têm ocorrido melhorias na estrutura (física, humana e 

tecnológica) na AGU recentemente? Quais? Têm sido satisfatórias? 

 

Uma vez mais as impressões se divergiram. Alguns respondentes acreditam que 

ocorrem mudanças gradativas na estrutura física, porém, na estrutura humana, 

embora haja esforços (requisição de servidores de outros órgãos), o pessoal é 

insuficiente para atender à demanda. Isso foi rebatido por outros entrevistados, que 
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reconhecem que, justamente devido às requisições, existe hoje na AGU uma 

estrutura de recursos humanos capaz de atender às necessidades apresentadas.  

 

Ainda sobre a estrutura de recursos humanos, as interpretações dividiram-se 

novamente. Um grupo entendeu que a pergunta abrangeria o estado como um todo, 

enquanto outro grupo assumiu que a estrutura seria somente do prédio de Belo 

Horizonte. Como já haviam sido obtidas respostas sobre o assunto em relação às 

cidades mineiras, foram escolhidas somente as que retrataram a realidade estrutural 

da capital, sendo, assim, considerada satisfatória. 

 

Outro ponto de desacordo foram as melhorias tecnológicas. Alguns participantes 

estão satisfeitos com o aparato tecnológico e afirmam que a estrutura existente 

atende a contento às demandas da AGU. Outro grupo, no entanto, acredita que os 

investimentos em tecnologia não podem parar, já que os processos de inovação são 

cíclicos e requerem atualizações  frequentes. 

 

Para alguns respondentes, recentemente houve reforma nas salas do prédio de Belo 

Horizonte, objetivando a melhor adequação de alguns membros. Perceberam da 

mesma forma que houve substituição e compra de novos equipamentos e oferta de 

novos cursos, além da chegada de vários servidores, cerca de 80, comprovando que 

existem inovação e melhorias na estrutura física, humana e tecnológica da AGU.   

 

5.4.2 Melhorias no clima de trabalho 

 

Como já dito ao longo de toda esta pesquisa, a motivação dos servidores públicos é 

um conceito difícil de decifrar. Várias foram as opiniões estudadas com o intuito de 

se descobrir a fórmula da motivação. A desmotivação e o desânimo de servidores 

são considerados entraves dificultadores, impedindo a instituição de alcançar 

objetivos e metas (Silva, 2014). Nesse sentido, a pesquisadora buscou saber qual é 

o parecer dos respondentes sobre a perspectiva de melhorias no clima 

organizacional e sobre fatores que implementam a motivação e satisfação dos 

membros e servidores, aplicando o seguinte questionamento: tem-se pesquisado ou 
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constatado melhorias no ambiente de trabalho (motivação, satisfação, compromisso, 

etc.)? Descreva. 

 

Vários entrevistados não souberam responder. Outros manifestaram suas 

percepções, relatando o que acontece em seus locais de trabalho da seguinte 

maneira: 

 

A Escola da AGU tem realizado importante trabalho com seminários e cursos 
motivacionais e de inteligência emocional para melhorar o ambiente de 
trabalho. Em parceria com o AGU Mais Vida, temos buscado suprir um pouco 
das frustrações dos servidores de forma progressiva (RES7).  
 
A questão da motivação e satisfação no serviço público parece-me um tema 
bastante sensível e que merece aprofundada discussão. Em geral, veem-se 
muitas pessoas desmotivadas no serviço público e é preciso buscar a cada 
dia envolver essas pessoas e demonstrar a importância do seu trabalho para 
a instituição. A questão passa também pela adequada noção de 
pertencimento. Este é um problema do serviço público em geral, e não no 
âmbito da AGU, porém, não vejo nenhuma tratativa para minimizar os efeitos 
citados (RES8). 
 
O setor AGU Mais Vida, juntamente com a Escola da AGU, busca motivar 
servidores e membros através de palestras, oficinas, apresentação de 
novidades e o incentivo às melhorias pessoais com cursos apresentados por 
psicólogos, coaches e terapeutas. Ressalto, porém, que a motivação é um 
tema bastante complexo e no ambiente do serviço público ainda mais difícil 
de alcançar (RES19). 

 

5.4.3 Melhorias na produtividade geral 

 

Neste ponto da pesquisa, embora muitos respondentes não tivessem meios de 

relatar melhorias na produtividade, devido à falta de acesso ao tipo específico da 

informação, a pesquisadora apresentou a seguinte questão aos respondentes: têm-

se pesquisado (verificado) ou constatado melhorias na produtividade funcional ou 

geral? Há metodologias e métricas de avaliação? Podem melhorar? Como? As 

respostas têm sido utilizadas para a melhoria contínua da prestação geral de 

serviços? 

  



106 
 

 
 

Como era de se esperar, apenas cinco respondentes puderam colaborar com suas 

respostas, haja vista o cargo de liderança que ocupam na instituição ou por sua 

proximidade com suas chefias, apresentadas a seguir: 

 

O RES5 registrou sua opinião afirmando que: 

 

Têm-se buscado melhorias na produtividade a partir da criação de equipes de 
trabalho remoto que parte da premissa de que o membro e servidor em 
exercício nessas equipes devem produzir mais do que os demais que se 
encontrem em trabalho presencial. Tem-se discutido muito se quem se 
encontra em trabalho virtual realmente tem que produzir mais do que os 
demais membros e servidores. Há metodologia de avaliação da produtividade, 
sobretudo a partir da implantação do sistema SAPIENS na AGU. É possível 
melhorar a produtividade dos membros e servidores, questão que passar, 
necessariamente, pela maior capacitação de todos e pelo trabalho de 
motivação de cada equipe. 

 

O RES6 labora na área administrativa e acredita que não existem métodos de 

avaliação formal. Sugere que, tal como acontece com os membros, os servidores 

deveriam ter seu trabalho medido e acompanhado, favorecendo uma avaliação 

efetiva que motivasse os servidores a melhorar seu desempenho. 

 

O RES8 comenta que o aparato tecnológico e as instalações físicas da AGU 

favorecem o aumento da produtividade, como já citado. E que o sistema SAPIENS 

faz o registro das atividades executadas e, consequentemente, as avaliações e 

métricas relativas à produtividade dos membros. Realça que a melhoria na 

produtividade é possível, mas que os membros não estão na AGU apenas para 

produzir. “Buscamos a realização pessoal através de um trabalho digno, humano, 

que passa pela valorização dos servidores/membros, e nesse campo muita coisa 

pode ser feita”. 

 

O RES3 informa que no setor em que trabalha existem métricas de 

acompanhamento de produtividades, porém ainda não conhece os resultados 

auferidos.  

 

O RES17 esclarece que aos poucos as melhorias na produtividade têm sido 

implementadas e que o trabalho remoto é um bom exemplo disso. Como o membro 
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não precisa se deslocar até os escritórios da AGU para fazer seu trabalho, tem mais 

tempo para realizar suas tarefas. As métricas e avaliações ficam a cargo do sistema 

SAPIENS. 

 

5.4.4 Melhorias na relação com o governo 

 

De acordo com a Constituição de 1988, atualizada em 2017, a AGU é a instituição 

que, diretamente ou por intermédio de órgão vinculado, representa a União, judicial 

e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar, o que dispuser 

sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e 

assessoramento jurídico do Poder Executivo. Assim sendo, as relações entre a AGU 

e o governo brasileiro tendem a ser cada vez mais próximas. Diante desse 

conhecimento, buscou-se extrair dos entrevistados as opiniões acerca das relações 

da AGU com o governo brasileiro, sugerindo que respondessem à seguinte 

pergunta: as relações com o governo têm melhorado? Há avaliação? Qual? Podem 

melhorar? 

 

Alguns dos respondentes não souberam opinar. Outros, porém, apesar de 

desconhecerem alguma forma de avaliação sobre melhoria nas relações entre 

governo e AGU, acreditam que exista grande afinidade entre os entes, até porque a 

AGU tem colaborado na resolução de impasses e de conflitos em nome da nação. 

Ademais, a atuação da AGU tem demonstrado transparência e determinação na 

busca da justiça, o que reforça a imagem da instituição como parceira do governo. 

Complementando as respostas apresentadas, alguns respondentes registraram que 

as relações podem e devem melhorar, principalmente no que se refere à divulgação 

das ações da AGU na mídia com mais efetividade.  

 

O RES7 considera que “ainda é cedo para verificar esta melhoria. Entretanto, a 

manutenção da AGU como ministério tem proporcionado concorrer em igualdade 

com recursos e demandas de outros ministérios. Isto é muito positivo para a 

instituição”. 
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5.4.5 Melhorias na relação com a sociedade 

 

É da natureza da AGU o assessoramento jurídico e a defesa da nação, com a 

finalidade de cuidar da conduta da administração nos estritos termos da legalidade, 

diminuir as demandas judiciais e trazer inúmeros benefícios não somente à União e 

seus cofres, como também à sociedade, unificando entendimentos e procedimentos 

da atuação de toda a administração pública federal. Diante disso, recortada do site 

da AGU, a pesquisadora buscou descobrir o que pensam os entrevistados sobre as 

melhorias da relação entre a instituição e a sociedade. Para favorecer as respostas, 

criou-se o seguinte questionamento: tem-se pesquisado ou observado melhorias nas 

relações com a sociedade? Quais? Podem melhorar? Em que sentido?  

 

Os respondentes concordam que, embora de maneira bem tímida, as relações da 

AGU com a sociedade vêm se estreitando. Recentemente o nome da AGU figurou 

em algumas reportagens relativas ao episódio ocorrido na cidade de Brumadinho.  

 

O RES10 referiu que: 

 

Recentemente venho percebendo que a relação com a sociedade vem 
apresentando uma melhora considerável, com uma parcela da população 
passando a conhecer a AGU e suas atribuições, mas este processo ainda se 
encontra incipiente, creio que melhorar a divulgação das atividades da AGU 
na mídia poderá ampliar essa relação, haja vista que a AGU e suas ações 
ainda são desconhecidas pela maioria da população brasileira. 

 

Muitos colaboradores da pesquisa reafirmaram a falta de publicidade das atividades 

da AGU em relação às ações realizadas, favorecendo a nação (resolução de causas 

judiciais) e a sociedade (interação, resolução e autuação dos casos de crimes 

ambientais e de riscos civis). Em contradição, o RES7 do nível da liderança da AGU 

declarou que: 

 

A AGU, por meio da Escola da AGU, tem feito um importante trabalho de 
valorização institucional nas relações com a sociedade através de parcerias, 
acordos de cooperação e o reflexo disto é o reconhecimento e a afirmação da 
AGU como instituição reconhecida. Estamos no terceiro lugar em anúncio da 
mídia. 
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Sobre o questionamento do que poderia melhorar nas relações com a sociedade e 

em que sentido poderá ocorrer, os respondentes mencionam uma forma de melhoria 

do tema que mais teve ênfase na primeira parte das respostas: a falta de publicidade 

seria a construção de uma canal de comunicação,  com a contratação (via concurso 

público) de profissionais de comunicação para que pudessem melhorar a imagem da 

AGU perante a opinião pública. 

 

O RES12 considera que “ainda há um longo caminho a se percorrer, com a maior 

divulgação dos resultados da atuação da instituição, além da necessidade de maior 

estruturação da instituição para prestar adequadamente os serviços públicos em 

todo o território nacional”. 

 

5.4.6 Sugestões para a melhoria da prestação de serviços pela AGU 

 

A melhor forma de buscar informações sobre determinada ocupação é inquirir os 

executores sobre suas opiniões e sugestões de melhoria daquela tarefa específica. 

Baseando-se nesse conceito e como forma de conhecer o parecer dos 

entrevistados, a pesquisadora indagou quais propostas de melhoria eles teriam 

sobre os  serviços prestados pela AGU, formulando para isso a seguinte pergunta: 

Você tem sugestões para a melhoria da prestação de serviços pela AGU? Quais? 

 

Alguns respondentes não fizeram suas sugestões, porém, das que foram oferecidas 

pode-se notar a diversificação de juízos, o que de certa forma enriqueceu a 

pesquisa. 

 

Vários respondentes mencionaram a capacitação de membros e servidores como 

forma de melhoria na prestação de serviços da AGU, enquanto outros afirmaram 

que a desburocratização de rotinas otimizaria o tempo das pessoas, favorecendo 

que o serviço oferecido fosse de melhor qualidade. Alguns propuseram a adoção de 

mecanismos de controle e fiscalização no âmbito interno, o que poderia melhorar a 

divisão das tarefas, fazendo com que todos os envolvidos tivessem a mesma gama 

de trabalho diário, semanal ou mensal. 
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Várias pessoas indicaram ações que melhorassem a motivação dos servidores, 

recomendando que houvesse conscientização dos membros e servidores sobre 

seus papéis dentro da AGU e da importância da instituição em nível nacional. Os 

respondentes acreditam que, dessa forma, haveria mais envolvimento dos 

executores na consecução de suas tarefas, favorecendo para que o serviço prestado 

fosse de melhor qualidade. 

 

Houve menção, pelo RES10, ao mapeamento de processos e foi sugerido que esse 

modelo pudesse ser continuado, conjuntamente com a reavaliação do quadro de 

servidores e o aumento do quantitativo operacional nas atividades de mais demanda 

na instituição.  

 

 O RES7 foi enfático:  

 

Acredito que a melhoria da prestação dos serviços está diretamente ligada à 
conscientização dos membros e servidores referente ao importante papel que 
foi alcançado e que é atualmente desenvolvido pela instituição. Infelizmente, 
ainda muitos dos membros e servidores não veem ou não reconhecem isto. 

 

A questão da publicidade das ações da AGU veio à tona em quase todas as 

sugestões. 

 

O RES6 propôs:  

 

Investimento em preparação de servidores e gestores; implantação de 
sistema de avaliação de desempenho, dando preferência para o formato 360º; 
estudo e implementação de ferramentas motivacionais, atreladas ao 
desempenho de seus membros e servidores; estudo dos cargos, atividades e 
do capital humano como forma de alinhar esses fatores e otimizar seus 
talentos. 

  

Um dos respondentes, denominado RES13, direcionou suas sugestões 

especificamente para a área de TI, pontuando que falta padronização das atividades 

em nível nacional e que a comunicação entre as equipes via memorandos, e-mails 

ou documentos normativos precisa ser melhorada. 
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O RES12 sugeriu que houvesse convênio com as universidades federais para o 

desenvolvimento de soluções tecnológicas que pudessem agilizar os procedimentos 

internos, promovendo a melhoria da qualidade dos serviços prestados. 

 

Outro entrevistado, o RES19, acredita que grupos de reuniões devem ser criados, 

objetivando a troca de ideias, momento em que seriam comentadas as 

assertividades e também o que não está ocorrendo a contento. Explicou da seguinte 

forma: “cito como exemplo o grupo de servidores denominados representantes de 

informática (RI), que participam de reuniões remotas apenas como polo passivo de 

ideias, inovações, opiniões e políticas da informação”. 

 

Uma sugestão muito mencionada pelos respondentes diz respeito aos feedbacks, 

considerada uma das práticas mais importantes nas instituições, favorecendo a 

melhoria contínua e a consequente excelência na prestação de serviços. 

 

Dessa forma, após a compilação dos dados obtidos, foi possível conhecer os 

julgamentos dos colaboradores da AGU que se dispuseram a responder o 

questionário proposto pela autora. A reunião das ideias registradas no rol de 

perguntas favoreceu a formulação mais precisa das considerações finais, em que 

houve a comparação das literaturas utilizadas como referencial versus as opiniões e 

experiências vivenciadas pelos respondentes, observadas nos relatos e nas 

respostas coletadas.    
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 6 Considerações Finais 

 

6.1 Conclusões de cada construto e revisão dos objetivos da pesquisa 

 

O intuito da pesquisa foi descrever e analisar a gestão estratégica da Unidade de 

Atendimento da Advocacia-Geral da União em Minas Gerais, utilizando a proposição  

do Modelo condicionantes, estratégias, estruturas e desempenho (CEED), com a 

finalidade de atingir os objetivos específicos da pesquisa.  

 

Para conhecer a opinião de membros e servidores da instituição sobre as 

condicionantes, estratégias, estruturas e desempenho da AGU, elaborou-se um 

questionário que foi analisado e descrito nessa fase do trabalho. Após a análise das 

informações contidas nas respostas dos questionários respondidos, chegou-se às 

conclusões que se seguem, divididos nas etapas correspondentes às perguntas 

elaboradas. 

 

6.1.1 Entradas 

 

Para conhecer a opinião dos entrevistados sobre o construto “entradas”, mais 

especificamente sobre a realidade do serviço público no Brasil, as atribuições da 

AGU na evolução da República, o crescimento da demanda pelos serviços públicos 

e a estrutura dos serviços públicos no Brasil, apresentou-se um questionário 

relacionando os assuntos. A seguir, as ideias obtidas.   

 

Os respondentes consideraram o serviço público no Brasil, em geral, muito precário 

e que o atendimento é ineficiente à população, faltando investimentos financeiros. 

Verificou-se, conjuntamente, a falta de capacitação dos servidores, fatores que, 

segundo alguns respondentes, colabora para uma prestação de serviço de má 

qualidade. 

 

Em relação às atribuições da AGU na evolução da República, os participantes da 

pesquisa entendem que a instituição funciona como uma intercessora de várias 

demandas judiciais, defendendo o país e os cidadãos com leis que favorecem a 
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sociedade como um todo. Os respondentes acreditam que o crescimento da 

demanda ocorreu devido à conscientização da população em relação aos direitos 

assegurados pela Constituição Federal ao povo brasileiro e que o despertamento 

social é uma  conquista daqueles que buscaram, pelo acesso às escolas e 

faculdades, a ampliação do conhecimento sobre os direitos dos cidadãos. 

 

Relativa à estrutura dos serviços públicos no Brasil, os entrevistados entendem que 

existe a necessidade premente de ampliação, justificando que, devido à 

representativa extensão territorial do país, as melhores estruturas encontram-se nos 

grandes centros, sendo necessária somente uma adequação. Ressalvam, porém, 

que nas localidades mais longínquas a carência de ampliações engloba todos os 

níveis da estrutura da prestação dos serviços. A ampliação da estrutura favorecerá 

serviços públicos mais eficientes de modo que o Estado possa cumprir sua missão 

atribuída no texto constitucional. De acordo com opiniões coletadas na entrevista, a 

constatação da necessidade do aumento da estrutura, não significa, 

necessariamente, que deve haver aumento de gastos, mas a busca pela otimização 

dos recursos, a desburocratização de algumas atividades, a melhor gestão e, 

consequentemente, mais eficiência na prestação dos serviços públicos em geral. 

 

6.1.2 Estratégias 

 

O construto estratégias revela quais são as possíveis ações da AGU, propostas para 

as melhorias necessárias dos serviços prestados ao governo, aos outros órgãos e à 

sociedade. Como se trata de um assunto discutido nas esferas superiores da 

instituição, muitos participantes não puderam colaborar, por desconhecerem o tema. 

Os respondentes acreditam que existem estratégias que visem à melhoria dos 

serviços prestados e citaram algumas, consideradas importantes devido à sua 

relevância no contexto da AGU, tais como: a modernização da gestão, que trabalha 

alinhada com o planejamento estratégico da instituição, objetivando a redução de 

custos, racionalização do trabalho e o reconhecimento da sociedade em relação ao 

papel da AGU no país; os programas de redução dos litígios que favorecem o 

entendimento por meio de acordos, tornando os processos mais céleres, o que 
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diminui os custos operacionais; e a educação continuada oferecida pela instituição, 

por intermédio da Escola da AGU. 

 

Sobre a ampliação dos serviços prestados pela AGU, detecta-se a atuação da 

instituição, no episódio ambiental na cidade de Brumadinho, como forte exemplo da 

suposta intenção da instituição de expandir os serviços prestados à sociedade. 

Podem-se citar, também, os serviços prestados pela corregedoria e ouvidoria, que 

são consideradas ações que abrem novos horizontes em relação à carta de serviços 

prestados pela AGU. Um dos respondentes, notadamente, descreveu que a 

disponibilização de modelos de editais e termos de convênio e contratos na internet, 

auxiliando órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na elaboração de seus 

documentos, é um exemplo da ampliação dos serviços oferecidos pela AGU.  

 

Outro tema pesquisado diz respeito à melhoria na comunicação entre a AGU e os 

poderes públicos. Segundo os respondentes, essa relação é bem próxima e os 

entrevistados consideram que o movimento de aproximação partiu da AGU, sendo, 

portanto, considerada uma estratégia ativa de melhoria na relação entre os órgãos e 

a AGU. Outros participantes mencionaram que a AGU mantém, por meio da Escola 

da AGU, convênios e acordos de colaboração que permitem a aproximação dos 

membros dos Poderes Judiciário, Legislativo, Executivo e do Ministério Público com 

a AGU. Os respondentes mencionaram uma inovação nas ações de compras pelos 

órgãos governamentais envolvendo a AGU, denominada  “compras compartilhadas”, 

modalidade na qual os órgãos debatem sobre as melhores estratégias para a 

contratação de serviços e materiais. A compra conjunta aumenta o volume de 

aquisições, o que favorece a obtenção de melhores preços e prestação de serviços 

e/ou aquisição de produtos com melhor qualidade e menores prazos de entrega, 

sendo considerada uma boa prática de aproximação com os demais poderes 

públicos. 

 

A melhoria na relação com a sociedade foi outro tema pesquisado no questionário. 

Apurou-se que existem muitas ações da AGU que objetivam a melhoria da relação 

entre a instituição e a sociedade, porém estão sendo pouco divulgadas, quando 

muito a divulgação é feita no site da instituição, que é pouco visitado pela população 



115 
 

 
 

leiga, como já foi referido. Uma das ações citadas nos relatos diz respeito à 

resolução de crimes ambientais, que além de estipular multas para os 

contraventores inibe a reincidência do delito, já que a AGU atua em todo o território 

nacional como coadjuvante no controle dos atos contra o meio ambiente. Essa 

prática agrada a população, dependendo somente de melhor divulgação das ações 

citadas. Outra atitude, que segundo os respondentes acontece, porém não é 

divulgada, é a conciliação com os devedores (a maioria relativo às multas 

ambientais), o que tem apresentado impacto positivo entre os envolvidos. O cidadão 

que possui débitos com a União, em sua maioria multas, pode negociar sua dívida, 

tem seu nome liberado do cadastro dos devedores potenciais e os cofres públicos 

melhoram sua arrecadação. 

 

Sobre a ampliação da estrutura de serviços por parte da AGU, os participantes 

percebem que a instituição tem investido em práticas tecnológicas com o fito de 

diminuir prazos, sendo uma dessas técnicas a criação da central de digitalização de 

processos. O setor será responsável pela transformação dos arquivos e processos 

físicos para o formato digital, facilitando consideravelmente o manuseio e consultas 

aos processos em todas as unidades da AGU. A criação de equipes nacionais e 

regionais de trabalho remoto é ótimo exemplo de investimento pela AGU na melhoria 

da estrutura de oferta de serviços. A AGU tem agido como câmara conciliatória de 

litígios entre órgãos federais, fazendo importantes acordos com aqueles que lesam o 

patrimônio público, tendo auferido resultados positivos nesse contexto.  

 

Os participantes da entrevista acrescentam que a Escola da AGU oferece 

capacitação e educação continuada aos diversos membros e servidores da 

instituição. E que, além dos cursos de aperfeiçoamento nas diversas áreas do 

conhecimento, fomenta estudos para o desenvolvimento de novas técnicas de 

trabalho para a Advocacia pública, promovendo a capacitação gerencial e técnica de 

seus membros e servidores.  

 

Os respondentes concordam que existem planos para melhorar a produtividade da 

instituição e que esses planos estão alinhados com os mais modernos sistemas 

operacionais oferecidos pelo mercado. Citaram a criação de setores internos que 



116 
 

 
 

visam à celeridade dos processos; a aquisição de novos servidores administrativos a 

partir das cessões e requisições de outros órgãos; as reuniões periódicas com as 

chefias, o que estabelece metas e novas técnicas de trabalho; a manutenção do 

setor AGU Mais Vida (voltado para o bem-estar de membros e servidores); entre 

outros.  

 

Quando indagados sobre sugestões para melhoria dos processos da AGU, várias 

foram as proposições, porém, observando-se maior relevância em algumas 

respostas. E as que foram reiteradas com mais frequência fora, descartadas. 

Determinados respondentes propuseram que uma forma de melhorar os processos 

internos seria a integração entre os setores e unidades da AGU, conjuntamente, 

com melhor divulgação dos objetivos de cada setor e unidade, o que favoreceria 

uma comunicação mais eficaz. Atualmente, pouco se sabe sobre os setores e 

unidades “vizinhas”, que muitas vezes fazem trabalhos similares, mas alcançam 

resultados diferentes. A divulgação de experiências poderia favorecer a melhoria nas 

tarefas executadas, além do compartilhamento dos resultados (positivos ou 

negativos) auferidos pelas unidades e/ou setores, criando-se uma base ou memória 

de dados que pudesse ser consultada em eventos similares, favorecendo o alcance 

dos objetivos propostos por cada departamento envolvido.  

 

Outros respondentes avaliaram a possibilidade de melhor aproveitamento dos 

servidores. Mencionaram a subutilização do potencial dos recursos humanos, o que 

de certa forma desmotiva aqueles que realmente prezam pela prestação de serviços 

com melhor nível de qualidade. Outra sugestão coletada diz respeito à criação de 

avaliações de desempenho periódicas, com premiação (com a finalidade de motivar 

servidores e membros). A participação dos executores, de forma mais efetiva na 

organização e distribuição das tarefas que serão executadas por eles, foi 

amplamente mencionada. A justificativa diz respeito à maior inferência daqueles que 

efetivamente realizam as tarefas por saberem dos gargalos e facilidades das 

operações realizadas por eles próprios, podendo opinar mais assertivamente sobre 

prazos e cumprimento de metas.  
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6.1.3 Estruturas 

 

O construto estrutura coletou opiniões sobre as estruturas físicas, de recursos 

humanos e tecnológicos na Unidade da AGU em Belo Horizonte e nas unidades 

interioranas. A maioria dos participantes respondeu que a estrutura física da 

instituição atende bem os profissionais que lá trabalham, dispondo de adequado 

espaço, mobiliário, serviços de transporte, elevadores, copas, recepção, etc. Quanto 

à estrutura de RH, as opiniões dividiram-se, pois alguns dos respondentes acreditam 

que o número de pessoas que laboram nos diversos setores da AGU é insuficiente e 

que a formação específica só ocorre para os membros (advogados e procuradores). 

E, ainda, que a adequação funcional inexiste, enquanto outros reconhecem que a 

quantidade e qualidade de pessoas são ideais para o bom desempenho das 

funções. 

 

Para alguns não existe adequação funcional, o que de certa forma contribui para que 

os “talentos“ não sejam bem aproveitados. Um dos respondentes considerou que tal 

como ocorre com a estrutura física, que os recursos humanos na AGU não são bem 

dimensionados (o que não depende dela, pois, é sabido que existe a prerrogativa da 

cessão/requisição de outros órgãos, mas nas cidades mais distantes faltam 

servidores para serem requisitados, dificultando o provimento dos escritórios 

interioranos da AGU). Vários servidores e membros estão se aposentando e não 

existe perspectiva para a reposição dessas vagas. Sobre formação específica, para 

membros os respondentes entendem que é obrigatória, até porque os concursos 

públicos são bem seletivos e a formação em Direito é pré-requisito para a prestação 

do concurso. Além disso, a EAGU promove atualizações profissionais periódicas 

para os membros. 

 

Sobre o quesito “recursos tecnológicos”, os respondentes concordaram que a 

estrutura é suficiente para a execução das tarefas propostas a cada um dos 

membros e servidores, permitindo, inclusive, o acesso remoto aos canais da AGU e 

aos sistemas do governo (Executivo e Judiciário).  
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Em relação à estrutura física, humana e tecnológica nas cidades do interior mineiro, 

houve a concordância de estas não serem suficientes. Os respondentes 

reconhecem que a AGU tem se empenhado para manter o mesmo padrão em todas 

as suas bases de trabalho nas diversas cidades mineiras, porém existe a 

necessidade de recursos financeiros e de pessoal, o que muitas vezes não depende 

somente da instituição. Como exemplo das dificuldades, pode-se citar o reduzido 

número de servidores, membros e colaboradores frente ao crescente aumento das 

demandas judiciais. 

 

De acordo com um dos respondentes, no tocante à estrutura física, a AGU evoluiu 

bastante nos últimos anos, tendo instalado no ano de 2018 as últimas Procuradorias 

Seccionais Federais que ainda faltavam nas cidades de Governador Valadares e 

Uberaba. É consenso que a AGU tem apropriada estrutura tecnológica em todas as 

suas unidades em Minas Gerais.  

 

6.1.4 Resultados atuais e projetados 

 

Sobre os resultados atuais e projetados, demonstrando a percepção dos 

respondentes relativamente aos resultados obtidos pela instituição e àqueles que se 

pretende alcançar, os temas foram divididos em cinco partes, sendo a última a 

exposição de sugestões para possíveis melhorias na prestação de serviços pela 

AGU, conforme descrito a seguir. 

 

A respeito do questionamento sobre a melhoria na estrutura da AGU, houve 

divergência de opiniões, pois alguns respondentes acreditam que ocorrem 

mudanças gradativas na estrutura física, no entanto, na estrutura humana, embora 

haja esforços (requisição de servidores de outros órgãos), o capital intelectual é 

insuficiente para atender à demanda. Outros respondentes afirmam que, justamente 

devido às requisições, existe hoje na AGU uma estrutura de recursos humanos 

capaz de atender às necessidades apresentadas. 

 

Alguns participantes estão satisfeitos com o aparato tecnológico e identificaram que 

a estrutura existente atende a contento as demandas da AGU. Outro grupo acredita 



119 
 

 
 

que os investimentos em tecnologia não podem parar, já que os processos de 

inovação são cíclicos e requerem atualizações frequentes. Outros respondentes 

minutaram que recentemente houve reforma nas salas do prédio de Belo Horizonte, 

objetivando a melhor adequação de alguns membros. Perceberam, da mesma 

forma, que houve substituição e compra de novos equipamentos e oferta de novos 

cursos, além da chegada de vários servidores (cerca de 80), comprovando que 

existem a inovação e as melhorias na estrutura física, humana e tecnológica da 

AGU.   

 

O consenso sobre as melhorias no clima do ambiente corporativo foi pontual e 

enalteceu as atividades da Escola da AGU, que tem realizado importante trabalho 

com seminários e cursos motivacionais e de inteligência emocional para melhorar o 

ambiente de trabalho. Em parceria com o AGU Mais Vida, a Escola busca levar aos 

membros e servidores, a partir palestras, oficinas, cursos apresentados por 

psicólogos, coaches e terapeutas, ensejos para a motivação pessoal e profissional.  

 

Novamente a pesquisadora deparou com um assunto de domínio das esferas 

superiores da AGU Minas. Isso restringiu as respostas ao nível das lideranças, já 

que a pergunta versou sobre a constatação de melhorias obtidas na produtividade 

da instituição, se existem metodologias ou métricas de avaliação, se o desempenho 

pode melhorar e de que forma isso poderia acontecer. Resumidamente, as  

respostas indicaram que a AGU tem buscado melhorias na produtividade a partir da 

criação de equipes de trabalho remoto, partindo da premissa de que o membro ou 

servidor em exercício nessas equipes devem produzir mais do que os demais que se 

encontram em trabalho presencial. Reconhecem que existe metodologia de 

avaliação da produtividade, sobretudo a partir da implantação do sistema SAPIENS 

na AGU. Sobre a possibilidade de melhorias na produtividade dos membros e 

servidores, os entrevistados entendem que a questão dependerá, inicialmente, de 

mais capacitação de todos, aliado a um trabalho de motivação das equipes 

envolvidas. 

 

A respeito do questionamento relacionado às melhorias na relação entre a AGU e a 

sociedade, a resposta que reiteradas vezes foi utilizada pelos respondentes dirigiu-
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se para o crime ambiental na cidade de Brumadinho e a excelente atuação da AGU 

na interação com a Justiça Federal, acelerando a liberação dos sinais de celulares 

para que as vítimas fossem rapidamente localizadas. A relação da AGU com a 

sociedade vem apresentando considerável melhora, com uma parcela da população 

passando a conhecer a AGU e suas atribuições, mas esse processo ainda se 

encontra incipiente, necessitando de divulgação mais pontual sobre as atividades da 

AGU na mídia nacional. 

 

Uma vez mais se buscou conhecer a opinião dos respondentes sobre as possíveis 

melhorias na prestação de serviços pela  AGU. O assunto capacitação de membros 

e servidores foi abordado diversas vezes, como forma de otimização da prestação 

de serviços pela AGU. A desburocratização de rotinas visando à otimização do 

tempo favorecendo com que o serviço oferecido fosse de melhor qualidade também 

foi sugerido como forma de aprimoramento dos trabalhos oferecidos. A adoção de 

mecanismos de controle e fiscalização no âmbito interno foi lembrada como o que 

poderia melhorar a divisão das tarefas, fazendo com que todos os envolvidos 

tivessem a mesma gama de trabalho diário, semanal ou mensal, colaborando para a 

valorização das equipes e motivação de pessoas.  

 

Outra sugestão diz respeito aos mecanismos que buscassem melhorias no universo 

da motivação dos servidores, recomendando que houvesse conscientização dos 

membros e servidores sobre seus papéis na AGU e da importância da instituição em 

nível nacional. Os respondentes acreditam que dessa forma haveria mais 

envolvimento dos executores na consecução de suas tarefas, favorecendo um 

serviço eficiente e de melhor qualidade. 

 

Alguns respondentes consideram a conscientização dos membros e servidores, 

referente ao importante papel que foi alcançado e que é atualmente desenvolvido 

pela instituição, como uma mudança necessária para que a melhoria na prestação 

de serviços aconteça na AGU. Segundo os respondentes, ainda existem muitos 

membros e servidores que não veem ou não reconhecem isso. 
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Vários respondentes acreditam que a publicidade das ações da AGU pode ampliar a 

percepção da sociedade sobre a carta de serviços da instituição, promovendo ainda 

mais as ações praticadas pela entidade. A sugestão menciona que uma vez que a 

sociedade conhece melhor os serviços prestados pela instituição, pode demandá-la 

mais efetivamente. Certamente isso aumentaria a quantidade dos serviços 

prestados e possivelmente sua qualidade, considerando o jargão de que “a prática 

leva à perfeição”. 

 

Uma sugestão muito mencionada pelos respondentes são os feedbacks. 

Considerada uma das práticas mais importantes nas instituições, promove melhor 

comunicação entre as partes e, consequentemente, a melhoria contínua na 

prestação de serviços. 

 

6.2 As contribuições deste estudo  

 

6.2.1 Para a AGU 

 

Os estudos realizados para a consecução do presente trabalho favoreceram 

reflexões consideráveis sobre o papel da AGU no Brasil político e na sociedade 

brasileira. Os relatos dos respondentes demonstraram conhecimentos acerca da 

instituição que poderão esclarecer a verdadeira missão da AGU no país, no estado e 

na unidade analisada: o escritório de Belo Horizonte. 

 

Com base nas falas obtidas na pesquisa de campo, serão possíveis proposituras 

que visem à estagnação de gargalos e à melhoria das relações entre governo, 

sociedade e pessoas, atores dessa história.  

 

A sugestão de grande parte dos entrevistados sobre a divulgação dos trabalhos da 

AGU no contexto nacional deverá ser avaliada, haja vista a premente necessidade 

de levar ao conhecimento da sociedade a importante atuação da instituição em todo 

o território nacional. 
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De acordo com a percepção de alguns entrevistados, a AGU, por intermédio de sua 

Escola, busca melhorias no clima organizacional, promovendo palestras, cursos e 

seminários motivacionais e de inteligência emocional, o que de certa forma enaltece 

as ações da AGU também no ambiente interno. A divulgação dessas opiniões 

relativamente à intenção da instituição em melhorar seu relacionamento com 

membros e servidores poderá inspirar colaboradores e chefias na melhoria da 

performance profissional e relacional com a AGU, com outros entes e com a 

sociedade . 

 

6.2.2 Para a academia 

 

O trabalho objetivou estudar a aplicação de dois fundamentos intensamente 

utilizados para se compreender o cenário de empresas privadas: o modelo CEED e 

o BPM. Nesse caso, eles se fundem, permitindo uma configuração sistêmica do 

cenário organizacional. A aplicabilidade ao setor público, com as idiossincrasias da 

AGU, representa uma inovação de abordagem acadêmica. Assim, a contribuição 

maior deste estudo consiste em aplicar esse contexto teórico em um novo ambiente. 

É dessa forma que se concebe a contribuição essencial do estudo.  

 

Paralelamente, o estudo permitiu contextualizar um fenômeno dinâmico, robusto, 

oportuno e denso, permitindo descobrir novas realidades no panorama gerencial da 

AGU Minas. O estudo contempla, em plenitude, um tema complexo, atendendo aos 

cânones da dialética, da dialogia e de um quadro de referência pertinente e 

aplicável. 

 

6.3 Limitações da pesquisa 

 

Após a realização dos estudos para a consecução dos resultados aqui descritos, 

podem-se evidenciar algumas limitações e restrições que dificultaram conclusões 

mais assertivas relacionadas ao objetivo do presente trabalho. As mais relevantes 

referem-se às poucas contribuições literárias de referência, haja vista a 

especificidade do tema, que teve como sustentação do estudo uma instituição 

pública. Há que se considerar a premente transformação do âmbito explicitado, 
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motivado pelas prováveis mudanças no cenário político-social do país, provocando 

na  pesquisadora indagações relativas ao serviço público e suas possibilidades de 

aprimoramento e de respostas positivas às expectativas da sociedade, principal 

usuária dessa modalidade de serviço. Sob essa ótica, considera-se o panorama 

político atual e suas oscilações também como um limitador da pesquisa.  

 

Outro fator limitante diz respeito à escassez de tempo da autora, o que impossibilitou 

uma espera mais demorada de respostas a serem consideradas como complemento 

da unidade de análise, comprometendo o quantitativo de entrevistados. Foram 

selecionados 30 respondentes, dos quais somente 20 conseguiram cumprir o prazo 

acordado com a autora. A pesquisa foi realizada entre os meses de fevereiro e 

março de 2019.  

 

Para que se conhecesse a opinião de membros e servidores da instituição de uma 

forma mais completa e obtivesse respostas mais efetivas e apuradas, seriam 

necessárias pesquisas mais abrangentes, em termos territoriais, já que a AGU tem 

ações em todo o território nacional. Dessa forma, considera-se esse fator também 

como limitante da investigação, ao mesmo tempo em que esse impeditivo pode 

instigar pesquisadores a contextualizarem e complementarem estudos nesse vasto 

campo de pesquisa.  

 

Além das ponderações citadas, acusa-se a dificuldade de aplicação de uma 

tecnologia mais inovadora no tratamento das informações coletadas, o que 

favoreceria a apresentação dos resultados com mais clareza e consistência. 

Ademais, é relevante ressaltar que os resultados obtidos são específicos de uma 

unidade da Advocacia-Geral da União, com suas circunscrições e especificidades, 

cujos resultados não devem ser generalizados ou comparados com outras 

instituições públicas ou mesmo com empresas privadas.  

 

Em face do desenvolvimento deste estudo, é possível recomendar novos temas a 

serem investigados, como contribuição ao avanço do conhecimento na área. Assim, 

os temas sugeridos são: 
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a) Estudar a gestão de processos gerenciais da AGU no contexto da teoria da 

complexidade e da teoria dos sistemas;  

b) a partir da teoria de projetos, identificar e analisar os projetos no âmbito da 

AGU como um todo, monitorando, verificando e otimizando o exercício de 

atividades do planejamento estratégico como um todo e de cada fase;  

c) utilizar tecnologias sofisticadas de mapeamento espacial, para caracterizar 

percepções manifestadas em pesquisas qualitativas, proporcionando a 

visualização de conteúdos percebidos; 

d) desenvolver estudos comparados entre a AGU brasileira e congêneres de 

outros países, notadamente, os mais desenvolvidos. 
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Apêndices 

 

Apêndice A – Convite para Participar da Pesquisa Acadêmica  

 

Finalidade: pesquisa para dissertação de mestrado para fins de obtenção do título 

de Mestra em Administração. 

 

Eu, Edina Campolina Assunção, RG: M-4.009.354, CPF: 732.417.766-20, residente 

na rua xxxxxx, bairro xxxxxx, Belo Horizonte - MG, acadêmica do curso de Mestrado 

Profissional em Administração pela Fundação Cultural Pedro Leopoldo, situado na 

Av. Lincoln Diogo Viana, 830, bairro Dr. Lund, Pedro Leopoldo - MG, telefone (31) 

3686-1461, venho convidá-lo(a) a participar da pesquisa por mim realizada, 

intitulada “Gestão de Processos: aplicação ao contexto da Unidade de 

Atendimento da Advocacia-Geral da União em Minas Gerais”. 

 

Sua participação consiste em responder a um questionário com 22 perguntas 

abertas (anexo), com duração estimada de 30 minutos. 

 

Com esta pesquisa, espero conhecer sua opinião sobre as funcionalidades da AGU 

em Belo Horizonte e as possíveis mudanças que poderão favorecer uma prestação 

de serviços mais efetiva à população, aos outros entes e ao governo.   

 

Sua participação é primordial para minha pesquisa. Desde já, manifesto meus 

sinceros agradecimentos. 

 

Edina Campolina Assunção – edina.assuncao@agu.gov.br – Tel.: (31) 2519-2042 
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Apêndice B - Guia de entrevista 

 

1. Dados pessoais do entrevistado 

 Cargo                                        

 Tempo na AGU 

2. Entradas 

2.1 Qual é a sua opinião sobre a realidade do serviço público no Brasil? 

2.2 Qual sua opinião sobre o papel e as atribuições da AGU na evolução da 

República? 

2.3 Por que ocorre atualmente significativo crescimento da demanda por serviços 

públicos no Brasil? 

2.4 Qual sua opinião sobre a estrutura de serviços públicos em geral no Brasil? 

Existe necessidade de ampliação da estrutura? 

 

3. Estratégias 

3.1 Existem estratégias específicas para melhorar a qualidade do serviço 

prestado pela AGU? Quais? 

3.2 Tem ocorrido ampliação da oferta de tipos de sérvios prestados pela AGU? 

Quais serviços? 

3.3 Existem estratégias específicas para melhorar a relação com os poderes 

públicos? Quais? 

3.4 E para melhorar a relação com a sociedade? Quais? 

3.5 Existem planos para melhorar a estrutura de oferta de serviços pela AGU? 

Justifique. 

3.6 A AGU tem desenvolvido atividades para incentivar e incrementar a formação 

gerencial e técnica de membro e servidores? 

3.7 Existem planos e atividades para melhorar significativamente a produtividade 

operacional da AGU? Quais? 

3.8 Que estratégias você sugere para melhorar os processos internos de trabalho 

na AGU? 
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4. Estruturas 

4.1 Descreva sobre a estrutura física (espaço, mobiliário, etc.) da AGU. Tem sido 

suficiente para o atendimento às funções da AGU? 

4.2 A estrutura de recursos humanos em quantidade, formação específica e 

adequação funcional tem sido suficiente? Especificar cada uma. 

4.3 Qual é a estrutura tecnológica (hardwares, softwares, etc.) da AGU? Está 

suficiente para a prestação dos serviços? 

4.4 Fale sobre a estrutura física, humana e tecnológica da AGU, para o estado de 

Minas Gerais. Está adequada? O que é necessário melhorar? 

 

5. Resultados atuais e projetados (quais têm sido os resultados das iniciativas?) 

5.1 Têm ocorrido melhorias na estrutura (física, humana e tecnológica) na AGU 

recentemente? Quais? Têm sido satisfatórios? 

5.2 Têm-se pesquisado ou constatado melhorias no ambiente de trabalho 

(motivação, satisfação, compromisso, etc.)? Descreva.  

5.3 Têm-se pesquisado (verificado) ou constatado melhorias na produtividade 

funcional ou geral? Há metodologias e métricas de avaliação? Podem 

melhorar? Como? As respostas têm sido utilizadas para a melhoria contínua 

da prestação geral de serviços? 

5.4 As relações com o governo tem se melhorado? Há avaliação? Qual? Podem 

melhorar? Como? 

5.5 Têm-se pesquisado ou observado melhorias nas relações com a sociedade? 

Quais? Podem melhorar? Em que sentido? 

5.6 Você tem sugestões para a melhoria da gestão da prestação de serviços pela 

AGU? Quais? 

 


