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RESUMO 

Este artigo se propôs a identificar uma organização pública no Estado do Pará com modelo de 
excelência em gestão implantado, resultados obtidos, dificuldades e facilidades. Em princípio, 
é apresentado o cenário à época quanto à necessidade de cobertura hemoterapia e os desafios 
de gestão. Em seguida discorre acerca das estratégias de gestão adotadas, iniciando pelo modelo 
Total Quality Control e Programa da Qualidade do Sangue - PQS, do Ministério da Saúde. A 
partir do PQS, a Fundação HEMOPA foi então alterando e mudando a cultura em adoção e 
implementação de novos requisitos e inovação na gestão. Demonstra que o modelo de 
excelência possibilitou a utilização de tecnologias de gestão em atendimento aos requisitos 
exigidos, do contrário não acompanharia o estado da arte. Foi assim, que em cumprimento a 
tais exigências que a Gestão por Processos é adotada e implementada com vistas a organizar, 
segmentar, hierarquizar e padronizar os processos finalísticos e   de apoio. Com fundamentação 
conceitual no Guia D de Simplificação Administrativa, recomendado pelo Modelo de 
Excelência em Gestão Pública – MEGP, e com a evolução do Sistema de Gestão da Qualidade, 
a Fundação HEMOPA já com uma cultura baseada em requisitos de excelência, pode se 
candidatar e obter as acreditações de gestão, pela Organização Nacional de Acreditação – ONA 
e Associação Americana de Banco de Sangue e Associação Brasileira de Hematologia e 
Hemoterapia – ABHH, configurando em uma gestão acreditada nacional e internacionalmente. 
Facilidades para tal desafio foram práticas de gestão já adotadas e modelo implantado foi o 
diferencial na gestão, já as dificuldades residiram na mudança de cultura, passando do foco nas 
funções segmentadas para uma visão sistêmica e integrada dos setores, processos e indicadores. 
Como garantir a sustentabilidade da gestão, no caso pesquisado foram as auditorias de sistema 
da qualidade com foco no cumprimento de requisitos de gestão e culminando com as 
acreditações e visitas de manutenção dos certificados. 

Palavras-chave: Modelo de Gestão, Processos, Sistema de Gestão. 
 

ABSTRAT 

                                                            
1 Administradora pela Faculdade Integradas Colégio Moderno – FICOM, Pós-graduanda em Gestão Pública, com 
ênfase em Desenvolvimento de Pessoas pela Escola de Governança Pública do Estado do Pará – EGPA. 

2 Orientador. Administrador graduado pelo Centro Universitário do Pará –CESUPA, Especialista Pós-graduado 
em Docência do Ensino Superior pela Estácio. 

 



This article proposes to identify a public organization in the State of Pará with a model of 
excellence in management implemented, results obtained, difficulties and facilities. In 
principle, the scenario was presented at the time regarding the need for hemotherapy and 
management challenges. Then, the management strategies adopted were discussed, starting 
with the Total Quality Control and Blood Quality Program (PQS) of the Ministry of Health. 
From the PQS, the HEMOPA Foundation was then changing and changing the culture in 
adoption and implementation of new requirements and innovation in management. The research 
can also demonstrate that the excellence model made it possible to use management 
technologies to meet the required requirements, otherwise it would not follow the state of the 
art. Thus, in compliance with these requirements, Process Management is adopted and 
implemented in order to organize, segment, prioritize and standardize the finalistic and support 
processes. It had as conceptual foundation the Guide D of Administrative Simplification, 
recommended by the Model of Excellence in Public Management - MEGP. With the evolution 
of the Quality Management System, the HEMOPA Foundation, already with a culture based on 
requirements of excellence, can apply for and obtain management accreditations by the 
National Accreditation Organization - ONA and the American Association of Blood Banks and 
Brazilian Association of Hematology and Haemotherapy - ABHH, configuring in an accredited 
management nationally and internationally. Facilities for such a challenge were management 
practices already adopted and the implemented model was the differential in management, since 
the difficulties resided in the change of culture, moving from the focus on the functions 
segmented to a systemic and integrated view of the sectors, processes and indicators. How to 
ensure the sustainability of management, in the case studied were the quality system audits 
focused on meeting management requirements and culminating with the accreditations and 
maintenance visits of the certificates. 
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INTRODUÇÃO 

Todos sabem que doar sangue é um ato de solidariedade, e cada doação pode salvar a 

vida de até quatro pessoas. Diante dessa realidade e, principalmente, frente ao desequilíbrio 

existente entre a demanda social e a oferta de sangue por parte de doadores, os hemocentros em 

todo o país, procuram desenvolver ferramentas para melhorar suas captações, com ações 

externas diversas que procuram, de alguma forma, sensibilizar as pessoas para a necessidade 

do ato de doar sangue. 

Paralelo às ações externas essas instituições procuram, também, otimizar seus processos 

internos na busca por uma melhoria contínua na qualidade de seus serviços. Sensível à essa 

necessidade de acompanhamento das demandas sociais, a Fundação Centro de Hemoterapia e 

Hematologia do Pará – HEMOPA tem evoluído internamente, melhorando consideravelmente 

seus processos internos, o que tem lhe conferido vários certificados como excelência em gestão 

por múltiplas entidades da área no mundo inteiro. 



Em consequência, o presente artigo trata da trajetória e da evolução dos processos de 

gestão da Fundação HEMOPA como estudo de caso no que tange a evolução da gestão com 

base o Modelo de Excelência em Gestão Pública – MEGP e por decorrência a implantação da 

Gestão por Processos. O foco do trabalho será o GESPÚBLICA como Política Pública de 

Gestão para as organizações públicas brasileiras e um caso prático de implantação da Gestão 

por Processos no Estado do Pará, resultados e melhorias; pois, se temos na administração 

pública um órgão que detêm prêmios por excelência e gestão, estaremos propondo, mesmo que 

de forma implícita, a utilização da experiência HEMOPA como modelo para os demais órgãos 

da administração pública, neste e em outros Estados. 

 O desconhecimento e/ou descumprimento por parte das organizações públicas 

brasileiras do que está definido como política pública de gestão incorre a não utilização do 

modelo de excelência em gestão pública e respectivas ferramentas de gestão, configura-se em 

um paradoxo, na medida em que os órgãos de controle externo recomendam a adoção do 

modelo, pelo menos em nível federal, ficando apenas na recomendação, sem implicações outras 

e mantendo status quo em termos de gestão.  

Organizações públicas que adotam o modelo de excelência em gestão pública, como o 

HEMOPA, apresentam um sistema de gestão diferenciado na medida em que planejam, 

executam, controlam e implementam melhorias utilizando ferramentas de gestão oriundas do 

estado da arte em gestão preconizadas pelo Programa Nacional da Gestão Pública e 

Desburocratização – GESPÚBLICA.    

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará – Fundação HEMOPA, 

vinculada à Secretaria Executiva de Saúde Pública, do Poder Executivo Estadual, é o órgão 

responsável pela coordenação e execução da Política Estadual do Sangue no Pará, em 

consonância com a Política Nacional do Sangue. Foi criada sob a denominação de Fundação 

Centro Regional de Hemoterapia do Pará/FUNEPA, em 2 de agosto de 1978, através do Decreto 

no 10.741, em virtude da autorização contida na Lei no 4.772, de 11 de maio de 1978, com 

personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e com autonomia administrativa 

e financeira. A partir de 1982, passou à denominação de Fundação Centro de Hemoterapia e 

Hematologia do Pará – HEMOPA e, em 1994, através da Lei Nº 5.840 de 23 de março, foi 

transformada em fundação de direito público.  

Inicialmente o processo de modernização da gestão da Fundação HEMOPA deu-se em 

agosto de 1994, com o modelo de gestão denominado de TQC Total Quality Control.  De início 



o foco foi nas rotinas de trabalhos. Em 1999, com o surgimento do Programa da Qualidade do 

Sangue – PQS do Ministério da Saúde/MS, foi que a Fundação HEMOPA conheceu o Modelo 

de Excelência em Gestão Pública – MEGP.  

Com a evolução da gestão, veio a necessidade de se estruturar o Sistema de Gestão da 

Qualidade – SGQ, cuja referência foi na Dimensão Processos do MEGP e da Norma de 

Qualidade da Organização Nacional de Acreditação – ONA.  Com a mudança do corpo diretivo, 

especificamente, em abril de 2014, adotou-se os Padrões para os Bancos de Sangue/Serviços 

de Transfusão (Padrões para BS/ST) com base no Standards for Blood Banks and Transfusion 

Services da Associação Americana de Banco de Sangue – AABB e Associação Brasileira de 

Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular – ABHH.  

Quando houve a necessidade de mapear os processos organizacionais, a Fundação 

HEMOPA decidiu por utilizar a tecnologia de gestão “Guia D Simplificação Administrativa”, 

por orientação do próprio MEGP, cujos resultados obtidos foram: visão sistêmica; interação 

entre processos e atividades; identificação das atividades críticas; formatação dos indicadores 

de eficiência e de eficácia, elaboração de documentos padronizados; análise e melhoria de 

processos; eficácia, e eficiência dos processos; identificação de riscos e servidores lotados com 

foco nas competências.  

De acordo com a legislação hemoterápica, suas atividades são para organizar os serviços 

de hemoterapia e hematologia, incluindo a disponibilização de sangue, seus componentes e 

derivados, doação voluntária, medidas de proteção ao paciente, doador e receptor, 

disciplinamento das atividades ambulatorial e hospitalar, serviço de referência laboratorial aos 

transplantes de órgãos e tecidos na Região Norte, incentivo à pesquisa científica, formação e 

aperfeiçoamento de pessoal, como suporte à rede pública, privada e filantrópica. A Fundação 

HEMOPA tem sua sede localizada na Travessa Padre Eutíquio, no 2.109, no bairro de Batista 

Campos, região central da Cidade de Belém, instalada em prédio moderno com 5.641,28 m², 

04 pavimentos e 195 dependências. Atualmente conta com outros dois prédios anexos, um para 

atendimento fisioterápico e coleta de exames, e outro, para a guarda de material administrativo 

e patrimonial.  

Pela complexidade geopolítica do Estado do Pará, a Fundação HEMOPA, através de 

decisões administrativas após vários anos de avaliação da situação centralizada e que atuava, 

resolveu desconcentrar sua administração em 04 áreas de gestão - conforme podemos observar 

na figura 1 do estudo - possibilitando uma distribuição das atividades e instalações de maneira 



regionalizada e hierarquizada, por níveis de complexidade, objetivando a operacionalização das 

atividades de planejamento, execução, controle, avaliação e melhorias das ações em 

hemoterapia e hematologia por área gerencial. Objetivando um melhor atendimento do 

contribuinte, e tornar ágil os processos de captação de recursos para seu banco de sangue, 

descentralizando suas atividades colocando seus processos, suas atividades e suas tarefas mais 

próximas das demandas estaduais. 

Figura 1 – Áreas de Gestão Fonte: Relatório Prêmio Nacional da Gestão Pública – PQGF. 

 

Fonte: Relatório Prêmio Nacional da Gestão Pública – PQGF  

 

Por conta das políticas públicas de saúde e dos órgãos controladores, a Fundação 

HEMOPA cumpre com as diretrizes nacionais e estaduais para a área do sangue, bem como o 

atendimento das demandas dos usuários, com garantia da qualidade dos produtos/serviços e 

excelência no atendimento, emanados da Coordenação da Política Nacional de Sangue e 

Hemoderivados, Política Estadual do Sangue, bem como dos Órgãos Controladores, Vigilância 

Sanitária, Tribunal de Contas do Estado e Auditoria Geral do Estado. 

A Fundação HEMOPA atenta às rápidas e profundas modificações ocorridas a partir da 

década de 90 e, principalmente, pressionada pela crise que atingiu o setor público, procurou se 

adequar aos novos cenários, buscando adequar sua gestão ao novo momento.  Assim, em 1994, 



iniciou a caminhada em direção à implantação do seu Sistema de Gestão da Qualidade/ SGQ 

para os seus produtos e serviços.  

Primeiro se inspirou no modelo Total Quality Control – TQC, sistema de qualidade total 

cujo objetivo principal de uma empresa é satisfação das necessidades das pessoas: 

consumidores (através da qualidade), empregados (através do crescimento do ser humano), 

acionistas (através da produtividade), e vizinhos (através da contribuição social) (CAMPOS, 

2009).  

Com a adoção do Modelo de Excelência em Gestão Pública pelo Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão – MP a partir de 1997, utilizado em diversos países, cujos 

fundamentos representam o “estado da arte” em gestão, a Fundação HEMOPA viu no Programa 

da Qualidade do Sangue – PQS, atualmente contemplado no Programa GesPública, a estratégia 

de gestão adequada aos novos tempos cuja finalidade era apoiar a rede prestadora das atividades 

de hemoterapia pública, com ênfase na produção de resultados positivos para a sociedade, na 

otimização dos custos operacionais e na racionalidade no modo de fazer, na definição clara de 

objetivos e no controle dos resultados (BRASIL, 1999).  

Assim, realizou o Diagnóstico de Autoavaliação da Gestão, cujo produto foi um Plano 

de Melhoria da Gestão – PMG, com a identificação dos Pontos Fortes – PF’s e Oportunidades 

de Melhoria – OM’s.  

Dentre as dimensões de excelência autoavaliadas, o Critério Processos avalia a Gestão 

por Processos. Nesta dimensão a gestão deve demonstrar a identificação dos processos 

finalísticos e de apoio, de forma estruturada, a partir da estratégia institucional, bem como, o 

monitoramento e o controle dos processos devem induzir mecanismos de tratamento de não 

conformidades e implementação de ações corretivas, melhoria dos processos e incorporação de 

inovações, de forma a assegurar o permanente alto desempenho institucional (BRASIL, 2014). 

Este artigo tem como objetivo principal descrever como se deu a formatação da gestão 

da Fundação HEMOPA tendo por base a necessidade de um processo de mudança vindo de 

uma oportunidade de melhoria. E, intenciona despertar questionamentos sobre a oportunidade 

da experiência de sucesso do HEMOPA servir de norte para outras administrações públicas 

pelo país inteiro. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

O Modelo de Gestão conforme mencionado é o preconizado pelo Programa Nacional da 

Gestão Pública e Desburocratização – GesPública, sob a coordenação da Secretaria de Gestão 



Pública – SEGEP do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento  e Gestão – MP, 

denominado de Modelo de Excelência em Gestão Pública, referenciado nos valores e 

fundamentos consignados, especialmente, nas disposições da Constituição Federal Brasileira e 

no ordenamento legal, que orientam as formas de funcionamento e organização da 

Administração Pública (BRASIL, 2014), conforme situa o gráfico na figura 2 do estudo. 

 
Figura 2 – Visão sistêmica do Modelo de Excelência em Gestão Pública                                    

            

Da conjunção dos valores e fundamentos da administração pública brasileira e dos 

fundamentos da gestão contemporânea, utilizados mundialmente, tem-se o Sistema de Gestão 

Pública (BRASIL, 2014), que apresenta a visão sistêmica do Modelo de Excelência em Gestão 

Pública, constituído por oito dimensões integradas e interativas, conforme já apresentado na 

Figura 2 (BRASIL, 2014).  

Ressalte-se que, segundo nos informa Capra (1982), a percepção sistêmica, pressupõe 

percepção das conexões existentes nos processos, suas atividades e suas tarefas, com os demais 

processos existentes e conectados com o todo organizacional. Este, conectado com as demandas 

sociais. Ou seja, é necessário a percepção da interdependência dos processos envolvidos na 

questão. 



Segundo Gonçalves (2000), as empresas são como uma grande coleção de processos, e 

entre estas organizações há diferenças, podendo ser do tipo tradicional ou estruturadas por 

processo, porém nas suas essências algo as une: existem para atender um determinado cliente. 

Ainda com base no autor acima mencionado, as organizações até querem se estruturar por meio 

da gestão por processos, sendo que desconhecem os passos a seguir, outras por indecisão de 

gestão ou mesmo por desconhecimento da ferramenta. Na Fundação HEMOPA a adoção da 

tecnologia foi por alinhamento institucional de gestão, conforme se pretende demonstrar neste 

artigo. 

Quando se trata de Gestão por Processos, importante considerar os fatores que envolvem 

mudança de cultura na organização. Sobre o assunto Gonçalves (2000) afirma sobre as 

dificuldades da implantação da Gestão por Processos: “talvez um dificultador (sic) esteja na 

cultura da gestão tradicional ainda muito arraigada”. 

Já autores como Carapeto e Fonseca (2014) pressupõe que a mudança é um processo 

que faz parte do funcionamento normal de uma organização. Para tal, precisa estar com as 

competências necessárias para se compreender tal desafio a fim de garantir uma ação eficaz 

quanto aos resultados esperados.  

Outro autor que trata de mudança organizacional é Kotter (1998), que afirma que uma 

mudança deve envolver um esforço de 80% de liderança (estabelecer uma direção, alinhar, 

motivar e inspirar as pessoas) e 20% de gestão (planejar, orçamentar, organizar e resolver 

problemas). 

Na Fundação HEMOPA o esforço da liderança nos parece estar refletido na inovação 

da gestão advindo das diretrizes da Alta Direção, que entre outras ferramentas optou pelo Guia 

D de Simplificação Administrativa; uma tecnologia alinhada com as políticas de redução da 

sobrecarga burocrática constante na agenda política do país, segundo o GESPÚBLICA. Tal 

ferramenta atuou como dowsizing, aproximando e diminuindo as distâncias entre as atividades 

e tarefas que compõem os processos internos da instituição. Otimizando seus resultados. 

Falando um pouco da trajetória da evolução da gestão até a adoção da gestão por 

processos em 2005, com a criação do GesPública, que resultou da fusão do Programa Qualidade 

no Serviço Público e Programa Nacional de Desburocratização, ratificou-se a necessidade de 

ações voltadas à desburocratização e simplificação, na busca da melhoria da qualidade dos 

serviços públicos prestados aos cidadãos e no aumento da competitividade do País (BRASIL, 

2005).  

Com base no PMG, primeiramente a área da qualidade foi capacitada no Guia D de 

Simplificação, em seguida, juntamente com a gestão de pessoas, foi desenhado um Plano de 



Capacitação para todas as áreas, na forma de oficinas, para identificar e depois mapear os 

processos organizacionais. 

Quando consideramos mudança de cultura organizacional estamos referindo processos 

que impactam a forma de trabalhar e gerir as tarefas. Sobre o tema Kotter (1998), escreveu que 

“o maior desafio na criação da mudança organizacional está em modificar o comportamento 

das pessoas”. Já Berge (2011) afirma que quando não se entende o que é cultura e mudança 

organizacional, o processo pode ficar comprometido, podendo ser facilitado ou dificultado. No 

caso da Fundação HEMOPA, foi necessário a junção com a Gestão de Pessoas – AGESP, com 

vistas a prevenção de resistências às mudanças que seriam implementadas.  

Sobre o assunto Hitt (2007) afirma que as intervenções são necessárias para criar 

mudança na organização e que está no cerne do desenvolvimento organizacional. Algumas 

técnicas para intervenções são importantes, do tipo técnicas de relacionamento e técnicas 

centradas na estrutura e em sistemas.  

Na Fundação HEMOPA a técnica utilizada foi a centrada na estrutura e em sistemas, de 

acordo com os documentos pesquisados por estarem coadunados com os requisitos das normas 

utilizadas para o sistema de gestão da qualidade, como o da Organização Nacional de 

Acreditação – ONA e da Norma de Qualidade Padrões para os Bancos de Sangue/Serviços de 

Transfusão (Padrões para BS/ST) com base no Standards for Blood Banks and Transfusion 

Services da Associação Americana de Banco de Sangue – AABB e Associação Brasileira de 

Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular – ABHH.  

Para a implantação de mudanças na Fundação, algumas ferramentas foram utilizadas; 

uma delas, como já destacamos, foi o Guia D de simplificação administrativa, que é uma 

ferramenta de gestão que visa auxiliar qualquer organização pública interessada em simplificar 

seus processos e desburocratizar normas, de forma a proporcionar a melhoria da qualidade de 

seus serviços (BRASIL, 2005).  

Toda organização desenvolve, no seu cotidiano, atividades rotineiras, que levem à 

produção dos mais variados resultados na forma de bens e serviços. Tais atividades, podem ser 

desenhadas na forma de processos organizacionais que, de forma integrada, trabalham no 

sentido de promover a consecução dos objetivos principais da organização, diretamente 

relacionados a sua missão, conforme apresentado na Figura 6.  



 
 

De forma prática e didática, o Guia D apresenta dois aspectos que merecem atenção por 

parte da organização que pretende utilizá-lo (BRASIL, 2005): a) a utilização do Guia dependerá 

do conhecimento e de capacitação prévios por parte da equipe de servidores, aqui entendidos 

como multiplicadores internos, acerca da metodologia proposta; b) o Guia não deve ser 

entendido como um único documento normativo ou obrigatório, pois existem outras 

metodologias que podem ser utilizadas para resolver o mesmo problema.  

Proposta fortalecida por Gonçalves (2000) ao afirmar que: o conceito de processo é 

proveniente dos princípios da engenharia, e representa um conjunto de atividades que trabalham 

os inputs da organização de forma a adicionar valor aos mesmos para que se transformem em 

outputs a clientes específicos. Para o autor processo ainda é um conjunto de recursos e 

atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) em 

serviços/produtos (saídas).  

Esses processos, para Brasil (2005) são geralmente planejados para agregar valor; um 

conceito que traz a ideia de processo como fluxo de trabalho – com insumos e produtos/serviços 

claramente definidos e tarefas que seguem uma sequência lógica e que dependem umas das 

outras numa sucessão clara – denotando que os processos têm início e fim bem determinados.  

Ainda para Brasil (2005), os processos organizacionais podem ser classificados em duas 

categorias: a) processos finalísticos, que são aqueles que caracterizam a atuação da organização 

e recebem apoio de outros processos internos, gerando o produto/serviço para o cliente externo, 

relacionados essencialmente ao funcionamento da organização, ou seja, são referentes ao 



objetivo principal das organizações; e os processos de apoio: estes estão ligados à gestão dos 

recursos necessários ao desenvolvimento de todos os processos organizacionais. Os seus 

produtos e serviços se caracterizam por terem como clientes, principalmente, elementos 

pertinentes ao sistema (ambiente) da organização (contratação de pessoas, aquisição de bens e 

materiais, desenvolvimento de tecnologia da informação e execução orçamentário-financeira).  

Esta metodologia de simplificação de processos organizacionais, necessário se faz que 

as ações que os compõem sejam agrupadas e podem ser desdobradas quando de sua execução 

em subprocessos, atividades ou tarefas. Pode-se afirmar que existe uma hierarquia entre 

processos, subprocessos, etapas e atividades, conforme mostrado na Figura 7.  

 
 

O Guia D se apresenta no formato de um sistema, considerando que processo 

organizacional pode ser visualizado como um sistema da organização formado por subsistemas 

(subprocessos), que, por sua vez, são formados de subsistemas (atividades) absolutamente 

interligados.  

Segundo Brasil (2005), a ferramenta possibilita sua aplicação em qualquer uma das 

categorias de processos mencionadas, vai depender do escopo de atuação definido pelos 

responsáveis pelo trabalho a ser simplificado. Assim, a aplicação dos conceitos do Guia, pode 

ser transportado para o nível do processo e/ou subprocesso, de forma que se garanta o 

entendimento acerca do que se pretende mapear. 

O processo de adoção do Guia D de Simplificação Administrativa ocorreu, na 

Instituição avaliada, por meio de uma ação planejada entre as áreas da Qualidade e Gestão de 

Pessoas, para mapear os processos organizacionais em cumprimento de requisito das normas 

certificadoras de gestão e a Gestão por Processos passou a ser considerada uma ação estratégica 



da Fundação HEMOPA, tendo sido inserida no Mapa Estratégico da organização sob a 

Perspectiva Processos Internos, conforme figura 8. 

 
Figura 8 – Mapa Estratégico da Fundação HEMOPA 
Fonte: Plano Estratégico da Fundação HEMOPA – PEI 

 

Com base nas orientações do Guia D, a área de Gestão de Qualidade e a Assessoria de 

Gestão de Pessoas – AGESP elaborou um plano de trabalho, com as ações necessárias, tipo, 

relação de participantes, número de turmas, cronograma, perfil das turmas, neste caso, 

prioritariamente formadas pelos gerentes da Organização ou representantes com vistas ao 

desenvolvimento de competências com foco no mapeamento dos processos a organização. 

Para mapear os processos organizacionais, a didática facilitadora utilizada foi no 

formato de oficinas de trabalho, considerando o repasse dos conceitos e a construção do 

mapeamento, tendo como produto final todos os processos organizacionais mapeados. Já para 

mapeamento dos processos, a área técnica priorizou os processos finalísticos, seguidos dos 

processos de apoio, considerando aqueles que impactam no processo de 

Certificação/Acreditação.  



Após o mapeamento das áreas críticas, as demais áreas foram mapeadas, considerando 

que a gestão deve seguir um padrão, em termos de nivelamento, ainda assim numa sequência 

de importância para a gestão.  

Por ser uma ação estratégica o mapeamento de processos organizacionais, à medida que 

novos serviços, práticas de gestão e procedimentos vão sendo incorporados na organização, os 

processos vão sendo revisado e/ou formatados, não necessariamente refletindo o organograma 

organizacional. Evidências identificadas através do estudo científico a partir da seguinte 

metodologia, também com base científica. 

Partindo do pressuposto primeiramente de que método significa caminho, em ciências, 

segundo Ferrari (1982), sendo a maneira, a forma como o cientista define o caminho à  estudar 

acerca de determinado objeto, fato ou fenômeno e; ainda, segundo Lakatos, (1991), a pesquisa 

qualitativa que é descritiva  trata dos fenômenos por meio dos significados do ambiente e cujos 

resultados são transcritos em formas de desenhos, fotografias, documentos e outras formas de 

coleta de dados e informações; e como este estudo de caso, a pesquisa se preocupou em 

conhecer como o fenômeno pesquisado através de abordagem descritiva, a metodologia utilizou  

um conjunto de abordagens a partir da definição de um  método indutivo, qualitativo, com  

pesquisa no formato de estudo de caso.  

 

CONSIDERAÇÕS FINAIS  

 

A atualização de processos organizacionais, vistos sob a ótica do estado da arte em 

gestão, requer, nos parece, uma certa evolução na gestão da organização, tendo como insumo 

algum requisito, no sentido de cumprimento ou adequação, seja do ponto de vista legal ou de 

gestão, como pedem os normas e/ou regulamentos. 

No caso pesquisado, a organização, diante das necessidades, se antecipou, adequando 

pelo modelo implantado, novas atividades e tarefas em seus processos internos, o que otimizou 

seus resultados; hoje considerados “excelência em gestão pública”.  

Chama nossa atenção o papel que alta direção desempenhou no sentido do 

direcionamento e comprometimento com ações que foram necessárias, bem como o 

empoderamento das pessoas e o devido planejamento, envolvendo várias áreas e o devido 

acompanhamento das ações. 

A gestão por processos implementada, requereu, também, da organização a decisão pela 

adoção de um modelo de gestão, que no caso da Fundação HEMOPA, objeto deste trabalho, foi 

o Modelo de Excelência em Gestão Pública – MEGP, que como o próprio modelo preconiza a 



gestão pública de excelência exige processos finalísticos e de apoio, adequadamente 

estruturados, a partir da estratégia institucional, referenciada no mapa estratégico da 

organização. 

Para além do modelo adotado, a organização com o propósito de ter a gestão certificada 

e/ou acreditada, foi buscar, conforme pesquisado, primeiramente na Organização Nacional de 

Acreditação – ONA sua certificação, cujo propósito é garantir a qualidade de seus produtos e 

serviços hemoterápicos disponibilizados ao cidadão usuário.  

Com a evolução da gestão, a partir da ONA, a Fundação HEMOPA então, vislumbrou 

a necessidade de certificação nacional e internacional, foi então que decidiu pela Associação 

Americana de Banco de Sangue – AABB, tendo obtido a certificação almejada. 

Primeiramente obteve a certificação em 2014, marco zero na norma da  Associação 

Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) –AABB;  em seguida 

manteve a qualidade na gestão, tendo sido certificada novamente em 2016 e atualmente o foco 

é na 2ª Visita de manutenção da norma, o que deverá acontecer até setembro de 2018. 

O que fica então evidente é que a partir de uma diretriz de gestão, com o devido 

planejamento, competências, monitoramento e realinhamentos, é possível sim uma 

organização, implementar tecnologias de gestão, do tipo Gestão de Processos e mantê-la 

sustentável. 

Ao final deste estudo resta-nos a esperança que a prática do HEMOPA, estenda-se por 

outros órgãos administrativos do primeiro setor no país, tão carentes de uma melhor gestão 

administrativa. Outrossim almejamos, também, que este estudo, não conclusivo, sirva de base 

para outros demais trabalhos que venham contribuir com outros olhares científicos para a 

melhoria dos processos administrativos na gestão das pessoas e da qualidade dos serviços 

oferecidos à população. 
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