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RESUMO 

  

O anúncio da descoberta da chamada camada Pré-Sal no Brasil fez com trabalhadores de 

distintas nacionalidades fossem recrutados para atuação em território nacional. Esse 

movimento foi determinante para a constituição de empresas de pequeno porte especializadas 

em desembaraço do trabalhador estrangeiro no Brasil (migração laboral). Em especial, o 

presente estudo analisa uma dessas empresas, no sentido de oferecer uma análise diagnóstica 

e propostas de melhoria para o seu processo-chave – legalização do trabalhador estrangeiro no 

Brasil. O estudo está suportado por uma revisão de literatura fundamentada na legislação 

vigente e em livros, artigos e publicações científicas que relacionam as Técnicas de 

Mapeamento de Processos e MASP – Metodologia de Análise de Solução de Problemas. 

Como resultados obtidos, o mapeamento do processo foi realizado, as etapas do processo 

foram modificadas e algumas foram acrescentadas, o que possibilitou melhorias no ambiente 

de trabalho e a solução do problema apontado, o atraso para a legalização do trabalhador 

estrangeiro no Brasil. Desta forma, esta pesquisa pode contribuir para o avanço da publicação 

de trabalhos neste segmento e sugerir possíveis soluções para melhorar o desempenho destas 

empresas no Brasil. 

 

Palavras-Chave: Serviço de migração laboral; Análise e Gestão de Processos de Negócio. 

Técnicas de Mapeamento de Processos. MASP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

The announcement of the discovery of Pre-Salt layer in Brazil made different nationalities 

workers be recruited to act in national territory. This movement was crucial for the 

establishment of small companies specialized in the foreign worker resourcefulness in Brazil 

(labor migration). In particular, this study examines one of these companies, in order to 

provide a diagnostic analysis and improvement proposals for its key process - legalization of 

foreign workers in Brazil. The study is supported by a literature review based on the current 

legislation and in books, articles and scientific publications relating the Process Mapping 

Techniques and MASP - Methodology for Analysis and Problem Solution. As results, process 

mapping was conducted, the process steps have been modified and some were added, which 

enabled improvements in the work environment and the solution of the identified problem, the 

delay for the legalization of foreign workers in Brazil. Thus, this research can contribute to 

the advancement of publishing work in this field and suggest possible solutions to improve 

the performance of these companies in Brazil. 

 

Keywords: Labor Migration Service; Analysis and Business Process Management. Process 

Mapping Techniques. MASP. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Em termos operacionais, o trabalhador estrangeiro que deseja atuar no Brasil precisa 

obter um conjunto de autorizações junto a distintos organismos brasileiros competentes para a 

regularização de seu exercício profissional. O Conselho Nacional de Imigração (CNIg) é o 

órgão que rege a imigração no Brasil, o qual é instituído pela Lei nº. 6.815, de 19 de agosto de 

1980 e organizado pela Lei nº. 10.683, de 28 de maio de 2003, pelo Decreto nº. 840, de 22 de 

junho de 1993. A Resolução Normativa (RN) N° 104, de 16 de maio de 2013 é a responsável 

por disciplinar os procedimentos para o profissional estrangeiro conseguir sua autorização de 

trabalho, ou seja, quais documentos os estrangeiros necessitam obter e para qual repartição 

devem enviá-los. (MTE, 2015). 

Assim, regido pelo CNIg e disciplinada pela RN 104, a autorização de trabalho para 

profissionais estrangeiros é concedida pelo MTE1. Já o documento que atesta esta concessão 

trabalhista é o visto de trabalho que é de competência do Ministério das Relações Exteriores 

(MRE). Segundo o MTE, o visto de trabalho permite ao estrangeiro “[...] entrar e permanecer 

no país, após satisfazerem as condições previstas na legislação de imigração.” (MTE, 2015). 

Este visto de trabalho pode ser tanto temporário quanto permanente e deve ser obtido pelo 

cidadão estrangeiro nos consulados do Brasil no exterior. Em território nacional, a 

regularização do trabalho no Brasil é uma das responsabilidades do Departamento da Polícia 

Federal. 

No sentido de apoiar o cidadão estrangeiro desejoso de trabalhar no Brasil, em meados 

de 2000 foram criadas no país empresas orientadas à prestação de serviços de 

desembaraço/tramitação/intermediação da documentação estrangeira junto às referidas 

instâncias brasileiras competentes para a concessão de autorização, visto e regularização dos 

trabalhadores de outras nacionalidades. 

Considerando que se trata de negócios neófitos, observam-se oportunidades de 

melhoria nos processos organizacionais dessas empresas, visando à racionalização da gestão e 

                                                 
1É importante informar que o nome do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) fora modificado duas vezes, no 

final de 2015 e em meados de 2016. A primeira vez tornou-se Ministério do Trabalho e Previdência Social 

(MTPS) e a segunda vez, apenas Ministério do Trabalho (MTb). Então as três siglas MTE, MPTS e MTb 

referem-se ao mesmo ministério.  

16 
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melhoria de produtividade, de modo a abreviar o tempo necessário para que o cliente receba 

seu produto final (a legalização de seu trabalho em território brasileiro). 

 

1.2 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO-PROBLEMA 

 

De acordo com o Ministério da Fazenda - MF (2012), a inserção do Brasil no mercado 

competitivo global levou ao aumento do Investimento Direto Estrangeiro (IDE). Esta alta de 

IDE elevou a taxa de crescimento econômico do país e alavancou o investimento de empresas 

estrangeiras no Brasil.  

Um dos principais fatores atribuídos à ascensão brasileira foi a descoberta do pré-sal 

em 2007. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis - ANP 

(2008), após este acontecimento notou-se o avanço de empresas estrangeiras, relacionadas à 

exploração e produção de petróleo e gás, buscando se fixar no Brasil. Consequentemente, nos 

anos seguintes, as autorizações de trabalho estrangeiro para o Brasil também aumentaram. 

Assim, o Brasil, com maior intensidade a partir da primeira década do Século XXI, 

tem recebido um número crescente de profissionais estrangeiros que chegam ao país para 

oferecer sua força de trabalho e competência técnica em empresas nacionais ou 

multinacionais, de distintos segmentos.  

A Tabela 01 ilustra a evolução das autorizações de trabalho estrangeiro de caráter 

permanente e temporário concedidas pelo MTE nos últimos 10 anos – de 2006 e até o 

primeiro semestre de 2016. 

 

Tabela 01 – N° de autorizações de trabalho estrangeiro concedidas pelo CGIg 

Ano N° de Autorização de trabalho 

estrangeiro concedidas 

2006 25.440 

2007 29.488  

2008 43.993 

2009 42.914 

2010 56.006 

2011 69.077 

2012 67.220 

2013 62.387 

2014 46.740 

2015 36.868 

1° Sem. 2016 14.447 

Total 451.708 

                                Fonte: MTE (2015) 

 



18 

 

 

 

Segundo o Ministério do Trabalho - MTb (2016), embora as autorizações de trabalho 

tenham aumentado ao longo dos anos, em 2015 e 2016 esse número diminuiu. Isso se deu ao 

fato, principalmente, de término de contratos das empresas estrangeiras com a Petrobrás, 

alguns já previstos e outros contratos que não foram renovados. Esta queda representa, então, 

que as empresas devem conseguir reter seus principais clientes e por isso devem conseguir 

eliminar erros. 

É importante ressaltar ainda que estas microempresas oferecem outros serviços os 

quais não fazem parte desta pesquisa, como vistos de turismo, negócios, trâmite, dentre 

outros, tanto para brasileiros migrarem do país, quanto para estrangeiros virem ao Brasil. E 

ainda, serviços para requerer dupla cidadania. 

Deste modo, dentro da categoria de trabalhador temporário estão os profissionais que 

vêm ao Brasil sem contrato de trabalho e recebem apenas salário no exterior, ou seja, não 

possuem vinculação empregatícia com as empresas brasileiras, apenas com as estrangeiras. Os 

trabalhadores sem contrato de trabalho, com caráter temporário, em sua grande maioria, estão 

amparados pelas seguintes RNs:  

 A RN 72, profissionais que trabalham a bordo de embarcações ou em plataformas 

estrangeiras, pelo prazo de estada em território brasileiro de dois anos, podendo este 

prazo ser prorrogado por mais dois anos;  

 A RN 61, para o estrangeiro que venha realizar algum trabalho emergencial, 

transferência de tecnologia e/ou para prestar serviços de assistência técnica, pelo prazo 

de um ano, com a possibilidade de prorrogar seu prazo de estada por mais um ano; e 

 A RN 100, direcionada para os mesmos estrangeiros da RN 61, porém com prazo 

máximo de 90 dias, sem que haja a possibilidade de prorrogação do prazo de estada.  

É de suma importância informar que em abril de 2013 a RN 100 e a RN 71 não 

passam mais pela análise do MTE, atualmente são de responsabilidade direta do MRE e são 

concedidas diretamente nas repartições consulares do Brasil no exterior. No entanto, as 

microempresas permanecem provendo assistência para a aquisição dos vistos amparados por 

estas RNs. 

Ao passo que os profissionais com contrato de trabalho possuem vinculação 

empregatícia com as empresas brasileiras e são dois tipos de RN que englobam, 

principalmente, estes profissionais estrangeiros. A RN 99, para os trabalhadores que exercem 

suas atividades pelo prazo inicial de dois anos podendo, antes de este prazo terminar, pedir a 

transformação do visto de temporário para o permanente. E a RN 62, com prazo de estada 



19 

 

 

 

indeterminado - por ser tratar de um visto permanente - ao estrangeiro que seja eleito a cargos 

com poderes de gestão. Ambos possuem os mesmos direitos trabalhistas que um profissional 

brasileiro, com isso tem de retirar toda a documentação nacional, como o Cadastro de Pessoa 

Física (CPF) e a Carteira de Trabalho, pagar tributos ao governo, possuir décimo terceiro 

salário e todas as outras questões que regularizam o trabalhador nacional. 

Para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC (2013), 

o Brasil não desenvolveu suas leis de caráter migratório, pelo contrário, o país fez com que a 

entrada de profissionais estrangeiros ficasse ainda mais complexa. Segundo a Organização 

das Nações no Brasil – ONUBR (2015), a Organização Internacional do Trabalho - OIT 

relatou durante o II Seminário Internacional sobre Novos Fluxos de Trabalhadores Migrantes 

para o Brasil que as políticas migratórias laborais têm que ser baseadas em evidências.  O 

Observatório das Migrações Internacionais - OBMigra (2015) divulgou seu novo relatório 

anual, o qual evidencia que a quantidade de profissionais imigrantes em âmbito brasileiro teve 

um acréscimo de 126% em quatro anos, subindo de 69 mil, em 2010, para 156 mil, em 2014.  

Com a dificuldade em obter a legalização do trabalhador estrangeiro, as grandes 

empresas estrangeiras que se instalavam em território brasileiro, terceirizam tais serviços. E 

como todo o processo, desde o envio dos documentos até a regularização do profissional 

estrangeiro, é trabalhoso e a inédita escala de necessidade de mão de obra demandada pela 

indústria surgiu, pode-se identificar o aparecimento de cinco empresas para a regularização do 

visto de trabalho estrangeiro na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

O objetivo desta pesquisa é oferecer uma análise diagnóstica e propostas de melhoria 

para o processo-chave – legalização do trabalhador estrangeiro no Brasil – de uma 

microempresa prestadora de serviços de desembaraço / intermediação de documentação de 

estrangeiros junto às entidades oficiais brasileiras, visando à melhoria de sua eficiência.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Mapear e analisar o processo para a legalização do trabalhador estrangeiro no Brasil; 

 Identificar fatores críticos que impactam na qualidade do serviço na organização estudada, 

e; 

 Propor a melhoria e soluções de problemas a este processo-chave da organização 

estudada. 

 

1.4 QUESTÕES-PROBLEMA  

 

As questões-problemas relacionadas para este trabalho são: 

 Quais são as atividades críticas que podem gerar perda de cliente, retrabalho e/ou atraso 

nas emissões de vistos? 

 Quais são os serviços que mais agregam valor à empresa e, portanto, deveriam ser mais 

bem controlados? 

 Como controlar as atividades de forma a prevenir, minimizar ou eliminar a possibilidade 

de perdas na qualidade do serviço? 

 Como estruturar o processo da empresa de forma a minimizar os erros e melhorar a 

comunicação interna? 

 

1.5 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Os serviços de migração laboral analisados nesta pesquisa representam um fenômeno 

recente, em termos de investigação acadêmica. Segundo o MTE (2013), a migração laboral a 

partir dos anos 2000 ganhou espaço de destaque em âmbito internacional, tornando-se um dos 

principais assuntos das agendas políticas de diversos países. A maioria dos migrantes – 

estima-se que seja em torno de 150 milhões no mundo todo – sai do seu país de origem em 

busca de melhores oportunidades de vida. 

E ainda porque a importância das microempresas e empresas de pequeno porte para a 

economia do país pode ser observada nos números que elas representam. Conforme o Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (2014), as micros e pequenas 
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empresas são as principais geradoras de riqueza no comércio brasileiro, pois respondem 

53,4% do PIB (Produto Interno Bruto) deste setor. No PIB da indústria, a participação das 

micro e pequenas (22,5%) já se aproxima das médias empresas (24,5%). E no setor de 

serviços, mais de um terço da produção nacional (36,3%) têm origem nos pequenos negócios. 

Os pequenos negócios também empregam 52% da mão de obra formal no Brasil e respondem 

por 40% da massa salarial brasileira. 

Então, esta pesquisa possui o intuito de contribuir para o avanço da publicação de 

trabalhos neste segmento e sugerir possíveis soluções para melhorar o desempenho destas 

empresas no Brasil, pois se trata de um mercado relativamente novo. 

 

1.6 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

Nesta pesquisa analisa-se o processo para a legalização do trabalhador estrangeiro no 

Brasil, tanto trabalho com caráter temporário, quanto permanente, em uma microempresa de 

prestação de serviço de visto laboral para estrangeiros, localizada em Niterói/RJ. Em termos 

temporais, este trabalho focaliza-se no período compreendido entre os anos de 2015-2016, 

com dados secundários coletados em 2006, levando em conta as mudanças estruturais 

brasileiras em relação aos acontecimentos que giram em torno da mobilidade de indivíduos, 

com o foco na busca para aprimorar a gestão desta empresa. É importante ressaltar que apenas 

um setor desta empresa será abarcado nesta pesquisa, o de imigração.  

 

1.7 ESTRUTURA METODOLÓGICA 

 

A estrutura metodológica adotada para a realização do presente estudo é realizada 

sequencialmente e possui duas vertentes, uma teórica e outra empírica, que se complementam, 

conforme ilustra a Figura 01. 
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Figura 01 – Estrutura Metodológica do Estudo 

Fonte: Adaptado de Araujo (2011). 

 

A vertente teórica é constituída de duas partes, a primeira diz respeito a uma revisão 

da literatura científica com enfoque em analisar as contribuições dos principais autores afetos 

às discussões para análise e melhoria de processos. Já na segunda parte, na investigação 

setorial, analisam-se as normas, diretrizes, legislações e o mercado pertinente à migração 

laboral. Ambas as partes fundamentam o projeto da pesquisa empírica que é aplicada ao 

estudo de caso.  

A vertente empírica compreende o estudo de caso, o que prevê o levantamento e a 

análise de dados, além da discussão de resultados. Com a realização da vertente empírica, 

valida-se ou modifica-se o projeto de pesquisa, contribuindo para o desenvolvimento das 

conclusões e sugestões de estudos futuros.    

 

1. 8 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

O estudo está estruturado em 06 capítulos organizados da seguinte forma: no Capítulo 

01 é situado o problema de pesquisa, o objetivo geral e específico, delimitações e 

contribuições da pesquisa. Na Revisão de Literatura, Capítulo 02, é apresentado o 

levantamento bibliométrico e são discutidos os principais referenciais teóricos para análise e 

melhoria de processos, o que engloba processos de negócio, técnicas de mapeamento de 

processos, Businesse Process Management and Notation (BPMN) e seus elementos e a 

Metodologia para Análise e Solução de Problemas, bem como, as ferramentas de qualidade 

(Brainstorming, Diagrama de Causa e Efeito e 5W1H) que suportam esta metodologia. No 
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Capítulo 03 é realizada uma pesquisa setorial das empresas ligadas ao desembaraço da 

migração laboral para o Brasil. No Capítulo 04 é descrita a metodologia da pesquisa que foi 

empregada no estudo. No Capítulo 05 é apresentado o caso analisado. Finalmente, o capítulo 

06 consolida as conclusões e sugestões de novos estudos. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo é realizado um enquadramento teórico e conceitual com o intuito de 

analisar o problema e relacionar os diferentes estudos e concepções sobre o tema. E está 

subdividido em duas principais seções, a saber: o levantamento bibliométrico, e análise e 

melhoria de processos.  

 

2.1 LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO 

 

Conforme apontam Silva et al (2013), com maior intensidade a partir da década de 

1990, a internet tornou-se uma fonte de consulta que facilita e proporciona a busca rápida de 

livros, artigos e outros materiais que possam ser incorporados nas esferas organizacional e 

estudantil. No entanto, as fontes das pesquisas podem não ser confiáveis e resultar em 

retrabalho e, consequentemente, na perda de tempo e ineficiência da sua pesquisa.  

Nesse sentido, seguir um modelo bibliométrico satisfatório passou a ser relevante, pois 

com a adoção desse processo, o pesquisador é capaz de aferir a adequação e relevância do 

material levantado para subsidiar a pesquisa. Por isso, o levantamento bibliométrico é 

importante, uma vez que se baseia em métodos capazes de explicar as etapas empregadas no 

referencial teórico da pesquisa e analisar e selecionar todo o material a ser agregado ao 

trabalho. 

Essa seção possui o intuito de apresentar um estudo bibliométrico sobre os materiais 

científicos relacionados aos objetivos da pesquisa. Para realizar o levantamento bibliométrico, 

a escolha das bases de dado foi feita seguindo alguns pré-requisitos como: ser uma base 

global, ferramenta de busca com opções satisfatórias, quantidade de material publicado e 

qualidade do material publicado, abrangendo, principalmente, os periódicos disponibilizados 

pela CAPES. Após esses critérios fora selecionada a base de dados Scopus e Scielo entre 03 e 

20 de outubro de 2015. 

 Para a realização do levantamento bibliométrico dois modelos são considerados para 

suportar o trabalho. O primeiro é o webibliomining, proposto por Costa (2010), que se 

fundamenta na definição, identificação e análise minuciosa do todo o material encontrado. 

Para tanto, primeiro há de se definir a amostra da pesquisa e realizá-la através de palavras que 

consigam abarcar o tema estudado, ou seja, as palavras-chave. Na segunda etapa, após o 

material ser encontrado, identificar os periódicos, os autores e os períodos que mais obtiveram 
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artigos publicados. Ao identificar os períodos é importante que sejam determinados por ordem 

das datas. E na terceira e última etapa analisar os artigos para elaborar o “ciclo de maior 

produção” da pesquisa bibliográfica e que deve conter: 

 Os artigos mais relevantes; 

 Identificação dos primeiros autores a escreverem sobre o tema; 

 Identificação dos últimos autores a escreverem sobre o tema; 

 Identificação dos textos mais relevantes em cada “ciclo de maior produção”. 

Ainda segundo Costa (2010) esse modelo é interessante para selecionar as melhores 

fontes bibliográficas para o estudo, pois considera de forma quantitativa e qualitativa desde a 

base a ser escolhida até os autores mais influentes sobre o tema. O autor destaca que este 

padrão de análise bibliográfica é relevante, principalmente, para aqueles que ingressaram 

recentemente na esfera da pesquisa.  

Ao passo que o outro modelo integrado nesta pesquisa foi o Knowledge Discovery in 

Databases (KDD) que conforme Glauco e Costa (2015) é realizado através de um processo 

que inclui a identificação de padrões válidos, novos, com capacidade para ser utilizado e 

entendível em dados. As etapas deste modelo são ilustradas na Figura 02.  

 

Figura 02 - Etapas do KDD 

Fonte: (GLAUCO; SILVA, 2015). 

 

O Data Mining, uma das etapas essenciais do KDD, utiliza-se de estratégias através de 

estatísticas e computadores para identificar padrões quando os dados forem grandes. As 

funções desta etapa são especificadas em distintas abordagens, a descritiva onde se tem o 

resumo, a análise de associações, divisão e preditivas que englobam as previsões e 

classificações dos dados (GLAUCO; SILVA, 2015). 
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 Nesse sentido, pode ser constatado que os dois modelos webbliomining e o KDD são 

substancialmente significativos no processo de construção da pesquisa acadêmica. Isso 

porque, ambos utilizam ferramentas baseadas em tecnologia com o intuito de facilitar e 

aperfeiçoar a coleta, análise de dados e informações para fundamentar a pesquisa. 

Assim sendo, esta pesquisa foi realizada a partir das seguintes etapas: escolha das 

palavras-chave, seleção das bases de dados, após a inserção das palavras-chave em cada base 

fora descrito o levantamento do material encontrado e por fim a análise deste material.  E para 

a melhor interpretação de todo o material encontrado quadros, tabelas e gráficos foram 

elaborados ao longo da pesquisa.  

Desta forma, ao acessar a página da base Scopus, a guia “Document Search” fora 

selecionada e no campo “Search for” foram incluídas as palavras-chave da pesquisa, quais 

sejam: "Business Processs" ou “Processos de Negócios”, a ferramenta “article Title, Abstract, 

Keywords” manteve-se selecionada, na opção “Document Type” foi escolhido “Article or 

Review” e em “subject Areas” apenas a opção “Social Sciences & Humanities”, totalizando 

53,852 artigos. Para o refinamento da pesquisa foi selecionado em “Subject Area” a opção 

“Business Management and Accounting”, em “Document Type” a opção “Article” e em 

“Language” as opções “English” e “Portuguese”, assim, ao clicar em “Limit to” resultou em 

259 artigos.  

Da mesma maneira, para fazer o levantamento na base Scielo também foram 

colocadas as palavras-chave “Business Process” ou “Processos de Negócios”, resultando em 

07 artigos, por isso não houve necessidade de refinamento da pesquisa como fora feito na 

Base Scopus.  

Para melhorar a interpretação dos resultados foi construído o Quadro 01 que ilustra as 

palavras-chave utilizadas nas duas bases, bem como, o número de artigos encontrados em 

cada uma.  

Quadro 01 – Palavras-chave da pesquisa na base de dados Scopus e Scielo e número de artigos encontrados por 

base 

Conectors KeyWords/Abstract/ 

Title 

Número de artigos 

encontrados SCOPUS  

(com refinamento) 

Número de artigos 

encontrados SCIELO  

(sem refinamento) 

 “Business Process” 259 07 

OR “Processos de 

Negócios” 

Fonte: Adaptado da Base Scopus (2015) e Base Scielo (2015). 
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2.1.1 Pesquisa com as palavras-chave na base de dados Scopus 

 

Os dados evidenciados no Quadro 02 são referentes à busca realizada com as palavras-

chave na base Scopus, onde foram encontrados 259 artigos, assim a Tabela 03 ilustra a 

identificação dos periódicos com o número de artigos publicados e o critério Qualis de 

Engenharias III, Ciência da Computação e Administração, Ciência Contábeis e Turismo. É 

importante ressaltar que apenas os periódicos com dois artigos ou mais foram relacionados. 

Quadro 02 – Periódicos dos artigos publicados na busca com as palavras-chave na base Scopus 

Título do periódico 
Nº de 

artigos 

Engenharias 

III 

Ciência da 

Computação 

Administração, 

Ciências Contábeis 

e Turismo 

Lecture Notes in Business Information 

Process 
20 C C ---- 

Decision Support Systems 18 ---- A2 ---- 

Business Process Management Journal 13 B2 B5 A1 

International Journal of Business 

Process Integration and Management 
10 ---- B3 ---- 

Industrial Management and Data 

Systems 
09 ---- ---- ---- 

International Journal of Production 

Research 
09 A2 A2 A1 

International Journal of Information 

System Modeling and Design 
07 ---- ---- ---- 

Information and Management 07 ---- ---- ---- 

International Journal of Production 

Economics 
06 C ---- A1 

International Journal of Enterprise 

Information Systems 
06 ---- ---- ---- 

Journal of Manufacturing Technology 

Management 
06 B2 ---- A1 

Information Resources Management 

Journal 
05 ---- ---- ---- 

Production Planning and Control 05 ---- ---- ---- 

International Journal of Technology 

Management 
04 ---- ---- ---- 

International Journal of Services 

Operations and Informatics 
04 ---- ---- ---- 

IEE Transactions on Engineering 

Management 
04 ---- ---- ---- 

Journal of Harbin Institute of 

Technology New Series 
04 ---- ---- ---- 

Knowledge Based Systems 04 ---- ---- ---- 

Service Oriented Computing and 

Applications 
04 ---- B3 ---- 

International Journal of Business 

Information Systems 
03 ---- ---- ---- 

Research Technology Management 03 ---- ---- ---- 

Journal of Cases on Information 

Technology 
03 ---- ---- ---- 

Journal of Product Innovation 

Management 
03 ---- ---- ---- 
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Fonte: Adaptado da base Scopus (2015) e Plataforma Sucupira (2015). 

 

A Tabela 02 demonstra os autores com publicações sobre o tema da pesquisa, - apenas 

aqueles com 02 ou mais artigos publicados - o número de artigos publicados e o ano de 

publicação desses artigos na busca com as palavras-chave na base Scopus. 

Tabela 02 – Autores e nº de artigos publicados na busca com as palavras-chave na base Scopus 

Autores Nº de artigos Ano de Publicação do 

último artigo 

Poels, G. 03 2013 

Fernandez-Medina, E. 02 2012 

Basu, A. 02 2014 

Debrolac, M. 02 2014 

Ghannouchi, S.A. 02 2014 

De Backer, M. 02 2013 

Johannesson, P. 02 2013 

Chen, M 02 2009 

Gulledge, T. R. 02 2006 

MIS Quarterly Management Information 

Systems 
03 ---- ---- ---- 

Systems Research and Behavioral 

Science 
03 ---- ---- A1 

TQM Journal 03 ---- ---- ---- 

Journal of Decision Systems 02 ---- ---- ---- 

Journal of Electronic Commerce in 

Organizations 
02 ---- ---- ---- 

Journal of Global Information 

Management 
02 ---- B2 A1 

E A M Ekinomie A Management 02 ---- ---- ---- 

International Journal of Services 

Technology and Management 
02 ---- ---- ---- 

Journal of Operations Management 02 ---- ---- ---- 

International Journal of Information 

Systems in the Service Sector 
02 ---- ---- ---- 

Wseas Transactions on Business and 

Economics 
02 C ---- B1 

IBM Data Management Magazine 02 ---- ---- ---- 

International Journal of Innovation 

Science 
02 B4 ---- ---- 

Industrial Management Norcross 

Georgia 
02 ---- ---- ---- 

Management Science 02 B1 ---- B3 

Construction Management and 

Economics 
02 ---- ---- ---- 

REA Revista De Administração De 

Empresas 
02 ---- ---- ---- 

Journal of Advanced Manufacturing 

Systems 
02 ---- ---- ---- 

SPE Economics and Management 02 ---- ---- ---- 

ACM Transactions on Management 

Information Systems 
02 ---- ---- ---- 

Journal of Cleaner Production 02 A1 ---- A1 

Total Quality Management and Business 

Excellence 
02 ---- ---- A1 



29 

 

 

 

Cubranic-Dobrodolac, 

M. 

02 2014 

Cao, Q. 02 2013 

Kauffman, R. J. 02 2011 

Brocke, J. V. 02 2009 

Grover, V. 02 2013 

Lyu, J. 02 2009 

Muylle, S. 02 2011 

Papakiriakapoulos, D. 02 2011 

Raghu, T.S. 02 2013 

Sadiq, S. 02 2013 

Snoeck, M. 02 2013 

Sonnenberg, C. 02 2009 

Thompson, M. A. 02 2013 

Vinze, A. 02 2013 

Wang, Y. 02 2013 

Wombacher, A. 02 2013 

Fonte: Adaptado da base Scopus 

 

A Tabela 03 apresenta o levantamento da evolução da produção científica, em ordem 

cronológica, com as palavras-chave na base Scopus. Nota-se nessa pesquisa que de 2007 para 

2008, as publicações tiveram aumento de 3,41%. E ainda que de 2008 para 2009 as 

publicações sobre Processos de Negócios obtiveram aumento de 12,76%. 

Tabela 03 – Levantamento da cronologia na busca com as palavras-chave na base Scopus 

Ano Nº de Artigos Total de artigos (%) 

1975 03 0,91 

1976 01 0,30 

1978 01 0,30 

1984 03 0,91 

1986 02 0,61 

1987 03 0,91 

1988 04 1,21 

1989 03 0,91 

1990 05 1,52 

1991 12 3,64 

1992 06 1,82 

1993 03 0,91 

1994 04 1,21 

1995 02 0,61 

1996 07 2,12 

1997 09 2,73 

1998 05 1,52 

1999 04 1,21 

2000 06 1,82 

2001 06 1,82 

2002 10 3,03 

2003 07 2,12 

2004 10 3,03 

2005 14 4,24 

2006 10 3,03 

2007 08 2,42 

2008 38 11,52 

2009 22 6,67 
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2010 24 7,27 

2011 22 6,67 

2012 23 6,97 

2013 29 8,79 

2014 12 3,64 

2015 12 3,64 

TOTAL 330 100 

Fonte: Adaptado da base Scopus 

 

O Gráfico 01 ilustra os dados referentes à distribuição de registros de artigos por ano 

de publicação. Assim sendo, é possível verificar que a produção científica no tema estudado 

tem evoluído em uma escala cronológica. Considerando os dados encontrados, por meio do 

filtro utilizado para refinar a pesquisa, o artigo mais antigo publicado na base Scopus faz 

referência ao ano de 1975. Então, nota-se que o tema pesquisado houve um ciclo de produção 

mais marcante a partir de 2008. 

 

Gráfico 01 – Distribuição de artigos por ano de publicação na busca com as palavras-chave na base Scopus 

Fonte: Adaptado da base Scopus. 

 

Para compor o Quadro 03 foi feita a seleção de Cited By, para os artigos mais citados e 

no Quadro 04 os artigos mais recentes, ao clicar na opção Date. Para a montagem desse 

quadro foram listados os dez primeiros artigos presentes na base.   

Quadro 03 - 10 artigos mais citados na busca com as palavras-chave na base Scopus 

Classificação 

 
Nome do Autor 

 

Ano 

 

Autores Número de 

Citações 

1 

 

Business process mining: An industrial 

application. 

 

 

2007 

 

van der Aalst, W. M. P., 

Reijers, H. A. Weijters, A. 

J. M. M., (…), Song, M., 

Verbeek, H. M. W. 

311 

2 

Business process management: Survey 

and methodology. 

 

1995 Elzinga, D. Jack, Horak, 

Tomas, Lee, Chung-Yee, 

Bruner, Charles 

100 
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3 

Business Process Management as 

competitive advantage: A review and 

empirical study. 

2006 Hung, R. Y. –Y. 87 

4 

Towards comprehensive support for 

organizational mining. 

2008 Song, M. van der Aalst, 

W. M. P. 

86 

5 

 

Empowering collaborative commerce 

with Web services enabled business 

process management systmens. 

2007 Chen, M., Zhang, D., 

Zhou, L. 

66 

6 

 

The impact of business analytics on 

supply chain performance. 

 

2010 Trkman, P. McCormack, 

K., De Oliveira, M. P. V. 

Ladeira, M. B. 

56 

7 

From process logic to business logic – A 

cognitive approach to business process 

management. 

2006 Wang, M., Wang, H. 56 

8 

 

Modelling business process with the 

workflow systems: An evaluation of 

alternative approachs. 

2001 Mentzas, G., Halaris, C., 

Kavadias, S. 

54 

9 

 

How to stay flexible and elude fads. 

 

1997 DeToro, I. McCabe, T. 53 

10 

 

Supply chain performance measurement: 

A literature review. 

2010 Arzu Akyuz, G. Erman 

Erkan, T. 

49 

Fonte: Adaptado da Base Scopus. (2015) 

Quadro 04 - 10 artigos mais recentes na busca com as palavras-chave na base Scopus 

Ano 

 
Título do Artigo 

 

Autores 

2015 

 

From business process management to 

customer process management. 

 

Trkman, P., Mertens., 

W., Viaene., S., 

Gemmel, p. 

2015 

 

Surveys in business management – a 

literature review. 

Roeser., T., Kern, E, -

M. 

2015 

 

 

Promotion and evolution of sustainability 

performance measurement systems from a 

perspective of business process management: 

From a literature review to a pentagonal 

proposal. 

 

Pádua., S. I. D., 

Jabbour, C. J. C. 

2015 

 

Factors affecting perceived satisfaction with 

a BPM tool: A student perspective. 

Scott., J. E., Choi, J. H. 

2015 

 

Process improvement through economically 

driven routing of instances. 

 

Bolsinger., M., Elsaber, 

A., Helm, C., 

Roglinger, M. 

2015 

 

The effect of business process configurations 

on user motivation. 

Torres, R., Sidorova, A. 

2015 

 

 

 

A recommendation system for predicting 

risks across multiple business process 

instances. 

 

Confortini, R., De 

Leoni., M., La Rosa, 

M., Van Der Aalst, W. 

M. P., Ter Hofstede, A. 

H., M. 

2015 

 

Relationship between the extent of 

implementation of the process management 

principles and the legal form f business and 

business activity. 

Maříková, M., Rolinek, 

L., Kubevoca, J., 

Vrchota., J. 

2014 

 

Burst and heavy tails of execution time in 

business process. 

Lee, J., Jang, J. 

2014 

 

BPM capability development – a matter of 

contingencies.  

 

Niehaves, B., 

Poeppelbuss, J., 

Plattfaut, R., Becker, J. 

                 Fonte: Adaptado da Base Scopus (2015). 
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2.1.2 Pesquisa com as palavras-chave na base de dados Scielo 

 

De maneira análoga a pesquisa na base anterior, os dados evidenciados na Tabela 04 

são referentes à busca realizada com as palavras-chave na base Scielo, onde foram 

encontrados 07 artigos, assim a Tabela 05 ilustra a identificação dos periódicos com o número 

de artigos publicados e o critério Qualis de Engenharias III, Ciência da Computação e 

Administração, Ciência Contábeis e Turismo.  

Tabela 04 – Periódicos dos artigos publicados na busca com as palavras-chave na base Scielo 

Fonte: Adaptado da base Scielo (2015) e Plataforma Sucupira (2015). 

 

A Tabela 05 demonstra os autores com publicações sobre o tema da pesquisa, com 

mais artigos publicados, número de artigos publicados e o ano de publicação do último artigo 

na busca com as palavras-chave na base Scielo. 

Tabela 05 – Autores e nº de artigos publicados na busca com as palavras-chave na base Scielo 

Autores Nº de artigos Ano de Publicação 

do último artigo 

Fernandes, F.C. F. 02 2014 

Bertollo, R. M. 02 2014 

Spelta, A. G. 01 2007 

Bremer, C. F. 01 2000 

Cavazotte, F. S. C. N. 01 2014 

Rados, G. J. V. 01 2011 

Sordi, J. O. S. 01 2007 

de Souza, L. L. C. 01 2011 

Carpinetti, L. C. R. 01 2000 

Maldonado, M. U. 01 2011 

Borges, P. C. S. 01 1999 

Arruda, R. R. 01 2014 

Lenza, R. P.  01 2000 

Moreno Junior, V. A. 01 2014 

Fonte: Adaptado da base Scielo 

 

A Tabela 06 apresenta o levantamento da evolução da produção científica, em ordem 

cronológica, com as palavras-chave na base Scielo. Percebe-se nessa busca que não houve 

ciclo de maior produção. 

Título do periódico Nº de 

artigos 

Engenharias 

III 

Ciência da 

Computação 

Administração, 

Ciências Contábeis 

e Turismo 

Revista de Administração de 

Empresas 

02 B2 ----- A2 

Revista de Gestão da Tecnologia e 

Sistemas de Informação (online) 

01 ----- B5 B1 

Gestão & Produção 04 B3 ----- B1 
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Tabela 06 – Levantamento da cronologia na busca com as palavras-chave na base Scielo 

 

Ano 

 

 

Nº de Artigos 

 

 

Total de artigos (%) 

1995 01 14,29 

1999 01 28,57 

2000 02 14,29 

2007 01 14,29 

2011 01 14,29 

2014 01 14,29 

TOTAL 07 100 

Fonte: Adaptado da base Scielo 

 

O Gráfico 02 ilustra os dados referentes à distribuição de registros de artigos por ano 

de publicação. Assim sendo, é possível verificar que a produção científica no tema estudado 

não evoluiu. Considerando os dados encontrados, por meio do filtro utilizado para refinar a 

pesquisa, o artigo mais antigo publicado na base Scielo faz referência ao ano de 1995 quando 

obteve apenas 01 artigo publicado e quatro anos depois 02 artigos publicados, mas retorna 

para 01 artigo publicado por ano nos anos seguintes, o que evidencia a inexistência de 

evolução. 

 

Gráfico 02 – Distribuição de artigos por ano de publicação na busca com as palavras-chave na base Scielo 

Fonte: Adaptado da base Scielo 

 

Sobre os artigos mais citados com as palavras-chave na base Scielo, ao selecionar a 

opção “Indicadores” e “Citado por Scielo” e clicar em “Altmetric” e repetir esta ação para 

cada um dos 07 artigos encontrados, o resultado foi que nenhum deles fora citado, assim, não 

é necessária a elaboração de um quadro. 
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Enquanto que no Quadro 05 encontra-se a relação dos artigos mais recentes. Para a 

montagem desse quadro foram listados os 07 artigos encontrados com as palavras-chave na 

base Scielo. 

Quadro 05 - Artigos por ordem do mais recente com as palavras-chave na base Scielo 

Ano 

 
Título do Artigo 

 

Autores 

2014 

 

Conhecimento compartilhado, recursos de TI 

e desempenho de processos de negócios. 

Moreno Junior, V. A.; 

Cavazotte, F. S. C. N; 

Arruda, R. R. 

2011 

 

 

Gestão da terceirização no setor brasileiro de 

distribuição de energia elétrica. 

 

 

Souza, Leonardo 

Leocádio Coelho de, 

Maldonado, Mauricio 

Uriona and Rados, 

Gregorio Jean Varvakis 

2007 

 

 

Análise de componentes da tecnologia de 

Business Process Management System 

(BPMS) sob a perspectiva de um caso 

prático. 

 

Sordi, J. O.; Spelta, A. 

G. 

2000 

 

Proposta de um modelo conceitual para o 

desdobramento de melhorias estratégicas. 

Carpinetti, L. C. R.  

2000 

 

 

Um modelo de referência para gestão da 

produção em sistemas de produção assembly 

to order: ato e suas múltiplas aplicações. 

 

 

Bremer, Carlos 

Frederico and Lenza, 

Rogério de Paula 

 

1999 

 

Avaliação do impacto da reengenharia nas 

grandes empresas do Brasil. 

 

Fernandes, Flávio 

César F. and Bertollo, 

Rossano Margotto 

1995 

 

Impactos da tecnologia de informação sobre 

o trabalho de "colarinho branco". 

Borges, Paulo César 

Simões. 

  Fonte: Adaptado da Base Scielo. (2015) 

 

O Quadro 06 identifica os artigos encontrados na bibliometria que foram incorporados 

nesta pesquisa, uma vez que os trabalhos levantados possuem alinhamento com os objetivos 

deste estudo.  

Quadro 06 - Artigos incorporados na Revisão de Literatura. 

Ano 

 
Título do Artigo 

 

Autores Descrição 

2007 

 

 

Business process mining: An industrial 

application. 

 

van der Aalst, W. M. 

P., Reijers, H. A. 

Weijters, A. J. M. M., 

(…), Song, M., 

Verbeek, H. M. W. 

 1° dos 10 artigos mais 

citados na busca com 

as palavras-chave na 

base Scopus 

1995 

 

Business process management: Survey and 

methodology. 

 

Elzinga, D. Jack, 

Horak, Tomas, Lee, 

Chung-Yee, Bruner, 

Charles 

O 2° dos 10 artigos 

mais citados na busca 

com as palavras-chave 

na base Scopus 

2006 

 

 

Business Process Management as 

competitive advantage: A review and 

empirical study. 

Hung, R. Y. –Y. O 3° dos 10 artigos 

mais citados na busca 

com as palavras-chave 

na base Scopus 
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2008 

 

Towards comprehensive support for 

organizational mining. 

 

Song, M. van der 

Aalst, W. M. P. 

O 4° dos 10 artigos 

mais citados na busca 

com as palavras-chave 

na base Scopus 

2007 

 

Empowering collaborative commerce with 

Web services enabled business process 

management systems. 

Chen, M., Zhang, D., 

Zhou, L. 

 O 5° dos 10 artigos 

mais citados na busca 

com as palavras-chave 

na base Scopus 

2006 

 

From process logic to business logic – A 

cognitive approach to business process 

management. 

Wang, M., Wang, H. O 7° dos 10 artigos 

mais citados na busca 

com as palavras-chave 

na base Scopus 

2001 

 

Modelling business process with the 

workflow systems: An evaluation of 

alternative approachs. 

Mentzas, G., Halaris, 

C., Kavadias, S. 

O 8° dos 10 artigos 

mais citados na busca 

com as palavras-chave 

na base Scopus 

2015 

 

 

 

From business process management to 

customer process management. 

 

Trkman, P., Mertens., 

W., Viaene., S., 

Gemmel, p. 

O 1° dos 10 artigos 

mais recentes na busca 

com as palavras-chave 

na base Scopus 

2015 

 

Factors affecting perceived satisfaction 

with a BPM tool: A student perspective. 

 

 

Scott., J. E., Choi, J. 

H. 

O 3° dos 10 artigos 

mais recentes na busca 

com as palavras-chave 

na base Scopus 

2007 

 

Análise de componentes da tecnologia de 

Business Process Management System 

(BPMS) sob a perspectiva de um caso 

prático. 

José Osvaldo De Sordi 

e Andrea Giovanni 

Spelta 

O 3° artigo encontrado 

na base Scielo 

       Fonte: Adaptado da Base Scielo e Scopus (2015) 

 

2.2 ANÁLISE E MELHORIA DE PROCESSOS 

  

De acordo com Mintzberg (2008), as organizações são sistemas de alta complexidade. 

Para o referido autor, em termos operacionais, funcionam como um conjunto de processos, 

que para potencializar o negócio, ou seja, melhorar os processos é relevante a compreensão 

acerca do fluxo destes processos. Assim, essa seção apresenta o conceito de processos de 

negócio, para entender suas definições na literatura organizacional; duas metodologias para 

gerenciá-los; as técnicas de mapeamento de processos para entender como as unidades de 

negócio operam; e a MASP – Metodologia de Análise de Solução de Problemas. 

 

2.2.1 Processos de Negócio 

 

Segundo Mintzberg (2008), as organizações se fundamentam em definir os processos, 

bem como, estabelecer quem deverá dirigi-los. Assim, como todas as organizações detêm 

processos, sejam elas grandes, médias, de pequeno porte ou de diferentes áreas de atuação é 
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importante compreender, primeiramente, o que são processos. Conforme sugere Gonçalves 

(2000a), as empresas são a união de processos e que não há um produto ou serviço que seja 

fornecido sem que antes tenha transcorrido ao menos um processo.  

 Scott e Choi (2015) indicam que processos são todas as atividades que quando 

efetuadas transformam insumos em produtos e/ou serviços com valor agregado. Para 

Gonçalves (2000a) processos são atividades ou a junção destas que parte de uma entrada, 

acrescenta-se valor e oferece a saída a um dado consumidor. De maneira próxima, Hammer e 

Champy (1994), caracterizam os processos como atividades ou a junção dessas atividades, 

primeiro adquirindo o insumo, segundo adicionando valor e terceiro e último fornecendo a 

saída ao cliente específico.  

Para Davenport (2005), processo é o arranjo característico de tarefas que possuem 

entradas e saídas definidas e especificadas num tempo e espaço. Garvin (1998) apresenta 

definição próxima à de Davenport (2005), retirando o tempo e espaço, mas acrescentando que 

as tarefas devem ser executadas apenas em conjunto.  

Já segundo a ISO 9001 (2015), processo é a união de operações que interagem entre si 

e modificam entradas em saídas. Ao passo que a Associação Internacional de Profissionais de 

Gerenciamento de Processos de Negócio - ABPMP (2013) define processo como a integração 

de atividades e comportamentos, sendo estes realizados por indivíduos ou máquinas 

interessados em atingir resultados.   

Assim, segundo Harrington (1993) os processos dispõem de recursos das organizações 

com o intuito de disponibilizar resultados específicos aos seus clientes. Trata-se, portanto, da 

união de atividades executadas numa sequência coerente para gerar um produto ou serviço 

que propicie valor ao cliente. 

Harmon (2011) e Paim (2002, 2007) abordam a prestação de serviço e o cliente, 

respectivamente. O primeiro autor define processo como tendo por objetivo gerar resultado(s) 

para o consumidor final. E o segundo que processos possuem o objetivo de serem executados 

para responder as necessidades da organização em prestar serviço. E ainda, que os processos 

envolvem atividades e níveis de particularidade diferentes e compreendem atividades 

primárias ou de apoio.   

Ademais, Silva (2002) elucida que este termo é um composto de atividades 

interligadas e executadas através de informações que fazem uso de artifícios da organização 

para produzir resultados. Isto, partindo de uma unidade consistente e homogênea com cerne 

em uma área de atuação de um mercado ou consumidor singular. 
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Conforme a ABPMN (2013), os processos de negócio podem ser subdivididos em três 

esferas, processo primário, de suporte e gestão.  

 Processo Primário: é aquele que possui interação direta com o consumidor final, 

visando à incorporação de valor para o cliente e fundamenta-se entre áreas funcionais, 

podendo também ser entre organizações; 

 Processo de Suporte: presta assistência aos processos primários e possibilita que o 

processo primário seja realizado com detalhamento e não interage diretamente com o 

cliente final.  

 Processo de Gestão: é responsável por garantir que os processos primários e 

secundários estejam alinhados, com o intuito de que a operação esteja em 

conformidade com a estratégia da organização.  

Neste contexto, de acordo com o enfoque organizacional em processos, quão melhor 

as empresas executarem os processos, espera-se a dilatação das oportunidades de sucesso na 

obtenção de seus objetivos estratégicos. Isso porque, gerenciar as organizações com 

abordagem em processos possui o intuito de melhorar o desempenho e a percepção dos 

benefícios-chave para as partes interessadas. 

Embora o conceito de processos envolva algumas definições na literatura, nota-se que 

de maneira próxima os autores e instituições referem-se a processos como a inter-relação das 

atividades primárias e de apoio estruturadas e alinhadas e que devem ser realizadas em 

conjunto, por indivíduos ou máquinas, para produzir um bem ou serviço. Para tanto possui 

entradas (insumos), transformando-as com valor agregado e fornecendo saídas (bem ou 

serviço) capazes de satisfazer as necessidades do cliente final, a fim de que este deseje 

consumir o insumo transformado.  

Dessa forma, como os processos são a essência de qualquer organização e os negócios 

são vistos como um conjunto complexo de processos, a gestão de processos pode ser 

visualizada como a chave para o desenvolvimento de aplicações flexíveis e escaláveis que os 

negócios necessitam no mercado dinâmico atual. (CHEN et al, 2007, WANG; WANG, 2006).  

Então, para gerenciar os processos de negócio, ou seja, entende-los de forma 

aprofundada e compreender sua interação tanto com a organização quanto com os clientes 

(TRKMAN et al, 2015) duas técnicas de gerenciamento de processo são abordadas nesta 

pesquisa. A primeira é o Business Process Management (BPM), ou seja, a Gestão de 

Processos de Negócios e a segunda é o Business Process Mining ou  na sua forma abreviada 

Process Mining (ProM), quer dizer, Gestão pela Mineração de Processos. 
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O BPM é responsável por unir a gestão de negócios com a tecnologia da informação 

com foco na otimização dos resultados das empresas, através da melhoria dos processos de 

negócio. Segundo Elzinga et al (1995), o BPM pode ser qualquer abordagem estruturada 

usada para analisar e melhorar continuamente atividades fundamentais, tais como fabricação, 

comercialização, comunicação e outros importantes elementos da operação de uma empresa.  

Hung (2006) aponta o BPM como o alinhamento de processos e o envolvimento das 

pessoas como dois conceitos fundamentais para o sucesso da implementação desta filosofia e 

acrescenta que este processo de alinhamento é um mediador que contruibui para o 

envolvimento das pessoas, no que tange o desempenho organizacional. 

Aalst et al (2003) definem o BPM como um modo para apoiar processos de negócios 

por meio de métodos, técnicas e softwares para projetar, aprovar, controlar e analisar os 

processos operacionais que abrangem seres humanos, organizações, aplicativos, documentos e 

outras fontes de informação.  

Deste modo, o BPM representa uma empresa centrada nos processos, sendo os seus 

processos automatizados e todo ciclo de vida dos processos gerenciados constantemente, 

através do ciclo contínuo do BPM Figura 03. 

 

Figura 03 – Ciclo contínuo do BPM no Sistema de Informação 

Fonte: Adaptado de Song e Aalst (2008) 

 

Este ciclo relaciona sete fases de um processo de negócio. Na fase redesenho é gerado 

um novo modelo de processo ou um modelo já existente é adaptado. Na fase de análise são 

avaliados os potenciais modelos. Assim, após a fase de redesenho, o modelo é implementado 

(fase de implementação), ou então um sistema existente é reconfigurado (fase de 

reconfiguração). Já na fase de execução o modelo selecionado é posto em prática, assim, ao 



39 

 

 

 

decorrer desta fase o processo é monitorado. Ajustes podem ser realizados sem alterar de 

forma brusca o processo (fase de ajuste). E então, no diagnóstico o processo executado é 

analisado – os resultados encontrados nessa fase poderão originar a repetição da fase de 

redesenho (AALST e, 2008). 

Uma série de métodos e ferramentas têm sido utilizadas e desenvolvidas para auxiliar 

na sua implementação, conforme Sordi e Spelta (2007) o conjunto de tecnologias responsável 

por gerenciar e realizar as atividades de ciclo de vida dos processos são chamadas de Business 

Process Management System (BPMS). Aalst et al (2003) afirmam que as tecnologias 

empregadas, como as utilizadas para realizar fluxogramas, deveriam conseguir prover suporte 

a todo seu ciclo, porém, os sistemas do BPM são ineficazes para isto. Uma vez que os 

usuários necessitam transferir e interpretar informações sem suporte. 

Aalst  et al (2003) defendem, então, a utilização do ProM, uma vez que descobre, 

monitora e melhora os processos da forma como realmente são executados, sem o uso de 

fluxogamas, mas sim por meio da extração de conhecimento a partir de registros de eventos 

disponíveis nos sistemas de informação existentes, pois observa-se o processo em seu interior. 

Adicionam ainda que no ProM o comportamento do ser humano é relevante para a 

performance do processo, e por isso esta metodologia é mais eficaz nos processos que não são 

completamente feitos por sistemas.  

Tal como ilustrado na Figura 04, registros de eventos podem ser utilizados para 

executar três tipos de ProM, o primeiro é a descoberta, uma ferramenta onde faz uso de um 

conjunto de registros de eventos com o intuito de elaborar um modelo. O segundo é a 

conformidade, onde compara modelos de processo existentes com um conjunto de registros de 

eventos do mesmo processo. A verificação de conformidade é utilizada ainda para constatar 

se o processo, como foi relatado nos registros de eventos, está em conformidade com os 

modelos. O terceiro e último é a extensão, a qual complementa um modelo de processo pré-

existente a partir da informação em relação a um processo descrito em um conjunto de 

registros de eventos. (AALST  et al, 2003). 
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Figura 04 – Processo de Mineração 

Fonte: Song e Aalst (2008) 

 

O Quadro 07 faz um resumo da definição, dos desafios e facilidades encontrados em 

cada metodologia para a gestão de processos.  

Quadro 07 - BPM e ProM 

 
BPM ProM 

Definição  

 

Analisa os processos de negócio através da 

modelagem de processos. 

Analisa os processos de negócio através do 

registro de eventos. 

     Desafios 

 

 

 

 

 

 

Melhora: a comunicação interna; o 

gerenciamento do desempenho dos processos; a 

percepção dos processos como um todo; a 

medição financeira; e a participação da alta 

gerência quanto à aplicação e verificação deste 

modelo. 

 

 

 

 

 

Integra e melhora a qualidade dos dados de 

eventos; lida com registros de eventos 

complexos e com diversas características; cria 

valores de referência para estabelecer pontos de 

comparação; equilíbrio entre a qualidade dos 

critérios como robustez, simplicidade, precisão 

e generalização; fornece suporte operacional; 

melhora a usabilidade e compreensão para os 

que não são especialistas. 

Facilidades 

 

 

 

 

  

Suporta o trabalho dos profissionais para 

administrar a inovação e a modificação que 

ocorrem de modo constante nos processos; 

otimiza de modo contínuo os processos e 

consegue-se diminuir os períodos do clico de 

todo o trabalho; aumenta a preservação da 

clientela, favorecendo o alcance destes às 

informações; proporciona agilidade e 

produtividade organizacional. 

Permite a extração de modelos baseados em 

fatos; a mineração de processo não visa a 

criação de um único modelo do processo, em 

vez disso, ele fornece vários pontos de vista 

sobre a mesma realidade em diferentes níveis de 

abstração; cada vez mais eventos são 

registrados, o que facilita a criação de históricos 

de processo.  

Fonte: Trkman et al (2015) e Aalst et al (2007) 

 

A vista disso o BPM é um campo em gestão de operações que se concentra em 

melhorar o desempenho das empresas, através da gestão e otimização de processos de 

negócios, uma vez que capacita as organizações a ser mais eficiente, mais eficaz e mais capaz 
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de implementar mudanças. Esta metodologia entende os processos como ativos importantes 

de uma organização que devem ser compreendidos, geridos e desenvolvidos para anunciar 

produtos e serviços de valor agregado aos clientes. (HUNG, 2006; SORDI; SPELTA 2007).  

Ao passo que a ProM é uma metodologia de gerenciamento de processo que permite a 

análise de processos de negócios com base em registro de eventos. A ProM utiliza algoritmos 

de mineração de dados especializados para extrair conhecimento a partir do registro de 

eventos gravados por um sistema de informação. Esta metodologia visa a eficiência e 

compreensão dos processos, fornecendo técnicas e ferramentas para o processo, controle, 

dados e estruturas sociais descoberta nos registros de eventos. (SONG; AALST, 2008). 

 

2.2.2 Técnicas de Mapeamento de Processos 

 

Conforme discutido previamente, as organizações podem ser representadas como 

sistemas, sendo seu funcionamento dependente/associado a um conjunto de processos. Assim, 

para potencializar o negócio, é importante entender seus fluxos de geração de valor e 

identificar os processos. Nesse sentido, as técnicas de mapeamento de processos são utilizadas 

para que se possa analisar de forma clara e sequencial todo o processo da empresa, pois 

proporciona o entendimento das atividades requeridas para a execução dos bens e serviços. É 

praticável apenas melhorar determinado processo quando se conhece de forma detalhada 

todas as suas atividades agrupadas. Desse modo, ao utilizar esta técnica, notam-se quais 

etapas agregam ou não valor, o que permite melhorar ou até mesmo eliminar alguma etapa. 

(BOER, 2012). 

 Estas ferramentas são empregadas para as tarefas de modelagem dos processos 

constituídos em dada organização. Seus principais objetivos são: expor o movimento do 

trabalho, produto ou documento; apontar a finalidade de cada fase do processo; averiguar o 

benefício em modificar o ciclo das operações; moldar as etapas aos indivíduos encarregados; 

e perceber a necessidade de treinamento para o trabalho específico do processo. (BOER, 

2012). 

 Dentre as diversas técnicas utilizadas para o entendimento dos processos de forma 

gráfica, o fluxograma é aplicado com maior frequência. O fluxograma é a representação em 

diagrama que ilustra de maneira compreensível e compacta a trajetória do andamento do 

processo, o que torna possível a sua posterior melhoria (BATISTA et  al, 2004).  
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2.2.2.1 Business Process Management and Notation – BPMN 

 

Nesta pesquisa nas Figuras 16, 18 e 20, fora utilizado o Bizage Process Modeler, um 

software desenvolvido com o intuito de modelar os processos de negócio com a notação do 

Business Process Management and Notation – BPMN ou Notação de Gerenciamento de 

Processos de Negócio, o que permite simular os fluxos de trabalho para facilitar a 

compreensão das atividades relacionadas, de modo a operacionalizar suas tarefas entre os 

stakeholders. (RADGUI, M.; SAIDI, R.; MOULINE, S., 2013). 

 O processo a ser analisado neste tipo de fluxograma, é relacionado em uma sequência 

de atividades que envolvem a realização de determinado trabalho. (GROLINGER, K. et al., 

2014).  No BPMN os processos são demonstrados como um gráfico de fluxo de elementos, 

que englobam as atividades, eventos, gateways e os conectores. (OMG, 2011). 

 O BPMN é uma notação desenvolvida pela Object Management Group (OMG), e é 

utilizado para prover uma notação gráfica para determinado processo de negócio, através de 

um diagrama. Seu objetivo é suportar o BPM (Business Process Management) ao prover uma 

notação padronizada e compreendida globalmente pelos usuários da ferramenta (KHABBAZI, 

M.R. et al., 2013) Assim, os três principais tipos de diagramas para a modelagem de processo 

que compreendem início, meio e fim, com a notação do BMPN são: orquestração, coreografia 

e colaboração. (OMG, 2011). 

1. Orquestração/Orchestration  

O diagrama de orquestração (Figura 05) é o mais utilizado pela maioria dos softwares 

para a modelagem de processos e define o fluxo de trabalho de uma determinada organização, 

ou seja, seu foco é na orquestração das atividades desenvolvidas pelos participantes. E inclui 

o Processo de Negócio privado não executável (interno) e Processo de Negócio privado 

executável (interno) e Processo Público. Os processos privados ou internos são aqueles 

específicos de determinada empresa e são usualmente chamados de fluxo de 

trabalho/workflow. (OMG, 2011). 

 

http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55611397000&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=24725653100&zone=
http://www-scopus-com.ez24.periodicos.capes.gov.br/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=24477743900&zone=
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Figura 05 – Exemplo de Processo de Orquestração 

Fonte: Adaptado de OMG (2014) 

 

Processo de Negócio privado não executável (interno) é aquele que fora modelado 

inicialmente para ser executado, uma vez que possui riqueza de detalhes. E o não executável 

(Figura 06) é criado com o intuito de documentar como o processo funciona. (OMG, 2011). 

 

Figura 06 – Exemplo de Processo Privado não executável 

Fonte: Adaptado de OMG (2014) 

 

Ao passo que o processo público (Figura 07) contempla a interação entre um processo 

privado e outro processo ou até mesmo entre um participante que não pertença à organização. 

É importante ressaltar que apenas as atividades utilizadas para a comunicação com 

participantes externos são incluídas no processo público, assim, as atividades internas da 

empresa não aparecem no público. Estes podem ser representados separadamente ou 

inseridos na colaboração, a fim de evidenciar os fluxos de mensagens existentes. Na notação 

anterior o BPMN chamava o processo público de abstrato. (OMG, 2011). 
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Figura 07 – Exemplo de Processo de Público 

Fonte: Adaptado de OMG (2014) 

 

2. Coreografia/ Choreographie 

Este processo modelado pela Coreografia (Figura 08) é focado no comportamento de 

como os processos interagem entre si e difere de um processo de orquestração. Neste caso, a 

coreografia caracteriza a troca de informações (mensagens) entre os processos 

organizacionais e de participantes externos como os clientes, ao explanar as atividades que 

envolvem a comunicação entre os distintos atores de um processo. (OMG, 2011). 

 

Figura 08 – Exemplo de Processo de Coreografia 

Fonte: Adaptado de OMG (2014) 

 

3. Colaboração/Collaboration  

Um Processo de Colaboração (Figura 09) retrata a interação entre dois ou mais 

participantes. Geralmente, contém duas ou mais piscinas representando os participantes na 

colaboração. Assim, a mensagem trocada entre os participantes é demonstrada por um fluxo 

de mensagem o qual interliga as piscinas ou os objetos contidos na piscina. (OMG, 2011). 
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Figura 09 – Exemplo de Processo de Colaboração 

Fonte: Adaptado de OMG (2014) 
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2.2.2.1.2 Elementos do BPMN 

 

Uma questão fundamental para compreender a complexidade da modelagem de 

processos utilizando o BPMN é ser capaz de identificar cada um dos elementos que ele 

compõe. Com isso, as cinco categorias básicas destes elementos são: 1. Objetos de 

Fluxo/Flow Objects; 2. Dados/Data; 3. Objetos Conectores/Connecting Objects; 4. Swimlanes 

e 5. Artefatos/Artifacts (OMG, 2011). 

É importante ressaltar que embora existam inúmeros gatilhos na notação do BPMN, 

nesta parte da pesquisa são apresentados apenas os gatilhos que são mais utilizados, chamados 

de básicos pela OMG (2014). 

1. Objetos de Fluxo: são os elementos gráficos principais responsáveis por definir o 

comportamento do processo de negócio. E existem três destes objetos, os Eventos/ Events, 

Atividades/Activities e Decisões/Gateways. 

 Eventos  

Ocorrem durante o curso do processo e afetam o fluxo, geralmente possui uma causa 

ou resultado e existem três tipos de Eventos (Figura 10), o de Início, o Intermediário e o de 

Fim. O primeiro marca o início do processo e é representado por um círculo com linha 

simples. O segundo evidencia ocorrências no meio do evento e é representado por um círculo 

com duas linhas simples. E o terceiro é onde o processo termina e é representado por um 

círculo com linha mais espessa. (OMG, 2011). 

 

Figura 10 – Exemplo de Eventos 

Fonte: Adaptado de OMG (2014) 

  

Os eventos de início e fim não são obrigatórios, mas são utilizados com frequência, 

pois mapeiam melhor o processo. No entanto, há uma regra, caso seja utilizado o evento de 

início, obrigatoriamente deverá haver o evento de fim. (OMG, 2011). 

 Atividades  

As atividades (Figura 11) são o trabalho realizado em uma etapa do processo de 

negócio, elas podem ser tanto o princípio ou o destino de um fluxo de mensagem e podem ter 
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mais de uma entrada e saída. As atividades podem ser de dois tipos, de Tarefa/Task e de Sub-

processo/Subprocess. (OMG, 2011). 

 

Figura 11 – Exemplo de Atividades 

Fonte: Adaptado de OMG (2014) 

 

A Tarefa é a atividade de trabalho atômica, pois define uma ação no processo que 

pode ser executada tanto por um profissional, quanto por um sistema. É representada com um 

retângulo, com bordas arredondas e a descrição em seu interior.  O BMPN padroniza alguns 

símbolos que podem ser indicados à tarefa, para facilitar sua leitura. Na Figura 12, por 

exemplo, o símbolo que representa uma pessoa no primeiro retângulo indica que é uma tarefa 

de usuário, enquanto que o símbolo de ferramenta no segundo retângulo indica que é uma 

tarefa automática. (OMG, 2011). 

 Decisões/Gateways 

 As decisões são os elementos utilizados para controlar as interações do fluxo de 

negócio, uma vez que cria os caminhos a serem seguidos para o mapeamento do processo. Ele 

é conectado ao fluxo por meio de setas de fluxo de sequência e representado por um  losango 

simples. Estes são elementos centrais da modelagem de processos de negócios, porque é 

capaz de antecipar eventuais exceções conhecidas do negócio. Assim, ele irá determinar a 

ramificação, bifurcação, fusão e união de caminhos. (OMG, 2011).  

2. Os Dados são representados por três elementos: Objeto de Dados/Data Objects, 

Dados de Entrada/Data Inputs e Dados de Saída/Data Outputs (Figura 12). 

Todos estes elementos proveem informações sobre o quê as atividades necessitam para 

serem produzidas e/ou o que elas podem produzir. O objeto de Dados pode representar um 

único objeto ou uma coleção de objetos. Ou seja, são elementos os quais representam um 

conjunto de informações no contexto do processo, de uma atividade ou de uma troca de mãos 

(através do fluxo de sequência). (OMG, 2011). 
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Figura 12 – Dados 

Fonte: Adaptado de OMG (2014) 

 

 3. Para os Objetos Conectores existem três elementos: Sequência de 

Fluxos/Sequence Flows, Fluxo de Mensagens/Message Flows, Associações/Associations 

(Figura 13). 

A Sequência de Fluxos/Sequence Flows 

É um elemento utilizado para demonstrar a ordem que as atividades serão executadas, 

e é representado por uma seta comum com linha espessa.  

 Fluxo de Mensagens/Message Flows  

O Fluxo de Mensagens é a representação do fluxo de mensagens entre dois 

participantes que estão preparados tanto para receber quanto enviar mensagens. 

 Associações/Associations 

As Associações são empregadas para unir informações e artefatos.  

 

Figura 13 – Objetos Conectores 

Fonte: Adaptado de OMG (2014) 

4. As swimlanes são definidas com uma estrutura semelhante a uma piscina/pool e 

suas divisões, as raias/lanes, atribuem as responsabilidades sobre determinadas atividades 

(Figura 14).  

 Piscina 

É a representação gráfica de um participante do processo. Usualmente, um processo de 

negócio está inserido em uma única piscina, sendo assim, uma piscina refere-se a um 

processo. Em determinados casos, as piscinas podem não especificar o seu conteúdo, mas ser 

apenas apontada em um diagrama de forma visual, para mostrar que ela existe no contexto do 
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negócio e que se comunica com outros processos/organizações. Assim, as piscinas não 

detalhadas são chamadas de caixa preta/black box ou collapsed. Quando o processo modelado 

está em nível de detalhe operacional, as piscinas são nomeadas de acordo com o processo a 

que se refere ou com a identificação do participante. (OMG, 2011). 

 

Figura 14 – Swimlanes 

Fonte: Adaptado de Bizagi (2016) 

 

 Raias 

Dentro de uma piscina pode conter o número de raias necessárias para evidenciar os 

participantes envolvidos nas atividades processuais. As raias são uma ou mais subdivisões 

dentro da piscina utilizadas para organizar e caracterizar as atividades do processo.   

5. Os artefatos tão utilizados para prover informações extras sobre o processo de 

negócio. São dois os artefatos – sendo possível adicioná-los no número que o modelador de 

processos necessitar – Grupo/Group e Anotação Textual/Text Annotation (Figura 15). (OMG, 

2011). 

 Grupo/Group 

O grupo, como seu nome já diz, são elementos colocados na mesma categoria e que 

não afetam a dinâmica do processo. As categorias podem ser utilizados para fins de 

documentação ou análise. Sendo assim, os grupos são uma maneira em que categorias de 

objetos podem ser exibidos visualmente no diagrama e é representado por um retângulo com 

linhas pontilhadas. (OMG, 2011). 

 Anotação Textual/Text Annotation 
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Este elemento é utilizado como um mecanismo para fornecer ao leitor maiores 

informações de texto, para facilitar a compreensão do diagrama. (OMG, 2011). 

 

Figura 15 – Artefatos (Grupo e Anotação Textual) 

Fonte: Adaptado de OMG (2014) 

 

2.2.3 MASP – Metodologia de Análise de Solução de Problemas 

 

Conforme Brocke e Rosemann (2013) apontam, o mapeamento de processos é o 

primeiro passo para a uniformização do fluxo de trabalho, pois possui o objetivo de 

compreendê-los em seu formato atual e identificar onde melhorias devem ser aplicadas. E 

reinteram afirmando que melhoria de processos vai além da modelagem de processos, pois 

concentra-se na determinação de uma versão melhorada de um processo. 

Para tanto, Davenport (1993) afirma que as organizações devem focar nos processos 

mais importantes ou aqueles que mais conflitam com a visão dos negócios e priorizar de 

acordo com a urgência.  

Martelo e Champy (1993) seguem três questinamentos para selecionar os processos a 

serem melhorados, o primeiro é verificar se os processos são disfuncionais - aqueles que 

apresentam problema mais profundo -, o segundo é a importância - os processos que têm o 
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maior impacto em relação aos clientes da empresa e o terceiro é a viabilidade - os processos 

que são mais suscetíveis a reformulação bem-sucedida. 

Ao passo que Huxley (2003) e Huxley e Stewart (2008) adotam cinco critérios para 

identificar os processos mais importantes para a organização a serem melhorados, quais 

sejam: 1. de dependência, ou melhor, o efeito de falha de um processo relativo à organização; 

2.  probabilidade de falha do processo; 3. impacto, ou seja, a contribuição relativa de um 

processo sobre os objetivos e metas organizacionais; 4. custo/benefício do projeto para 

implementar a melhoria; e 5. a probabilidade de um projeto de melhoria bem sucedido para 

esse processo. 

Mentzas, Halaris e Kavadias (2011), discutem que para otimizar e sustentar melhorias 

de processos de negócios é essencial sobrepor métodos para criar a estrutura correta, métricas, 

regras e responsabilidades para medir, melhorar e gerenciar os processos de negócio do início 

ao fim. E ainda, o autor reintera que para coordenadar as diversas melhorias implementadas 

deve-se realizar as mudanças próximas a estratégia e objetivos das organizações. 

Um dos principais métodos utilizados pelas organizações para gerenciar seus 

processos internos é a Metodologia de Análise de Solução de Problemas - MASP, com a 

intenção de assegurar o alcance de metas estabelecidas, uma vez que é uma maneira 

sistemática de exercer ações corretivas e preventivas para eliminar problemas (SILVA, 

MARÇAL, COSTA; 2008).  

Assim, conforme aponta Santos (2004) este método baseia-se em oito etapas 

fundamentais para identificar, analisar e solucionar problemas, quais sejam: 1. identificar o 

problema; 2. observar;  3. analisar; 4. planejar a ação; 5. agir;  6.  verificar; 7. padronizar e 8. 

concluir. (Quadro 08) 

Quadro 08: Etapas da MASP 

 

1 

 

Identificar o problema 

- Selecionar o problema; 

- Elaborar histórico do problema; 

- Demonstrar as perdas atuais e ganhos viáveis; 

- Definir prioridades e nomear responsáveis. 

 

2 

 

Observar 

- Descobrir as características do problema através da coleta de dados;  

- Observar o local e a elaboração dos orçamentos e metas; 

 

3 

 

Analisar 

- Definir as causas influentes; 

- Escolher as causas mais prováveis. 

 

4 

 

Planejar a ação 

- Elaborar a estratégia de ação; 

- Elaborar o plano de ação. 

 

5 

 

Agir 

- Aplicar treinamentos, ou seja, divulgar os planos para todos através de 

reuniões participativas e execução da ação. 

 

6 

 

Verificar 

- Comparar resultados; 

- Listar os efeitos; 

- Verificar a continuidade ou não do problema; 
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- Bloqueio da causa básica. 

 

7 

 

Padronizar 

- Elaborar ou alterar o padrão, comunicação, educação e treinamento; 

- Acompanhar a utilização do padrão. 

 

8 

 

Concluir 

- Relação dos problemas remanescentes; 

- Planejar o ataque aos problemas e reflexão. 

Fonte: Adaptado de Carpinetti (2012) 

Desta forma, segundo Rossato (1992) a primeira etapa, identificar o problema, é 

realizada através de relatos dos profissionais sobre as tarefas que desempenham, estes emitem 

suas opiniões acerca de determinada situação, para então obter uma informação válida acerca 

das variáveis que constituem o problema examinado.  

Após o problema ser identificado, na segunda etapa observa-se onde o problema está 

inserido e suas características em relação a diversas opiniões e pontos de vista. Neste 

momento é importante obter informações que possam dar diretrizes para a próxima etapa. 

(KUME, 1992; PARKER, 1995). 

Na terceira etapa, analisa-se quais são as causas preponderantes do problema, segundo 

Hosotani (1992), para averiguar as causas deve-se utilizar ferramentas da qualidade para que a 

busca do porque deste problema seja objetiva.   

Ao constatar quais os aspectos que impactam o problema, o objetivo é então monitorá-

los e para tanto, deve-se agir. A quarta etapa fundamenta-se em elaborar planos de ação para 

eliminar o que causa os problemas, sem ultrapassar custos e prazos. A etapa cinco é o 

momento de colocar em prática a elaboração das ações. Na etapa seis, deve-se verificar 

eventuais efeitos secundários desta ação e se os resultados esperados foram alcançados. 

Então, se os resultados foram atingidos, deve-se padronizar as mudanças realizadas, bem 

como, propagá-las através de treinamentos e registros documentais em toda a organização 

(CAMPOS, 2014). 

E por fim, na etapa oito - concluir a melhoria processual - deve-se rever todo processo 

realizado para sanar o problema e ponderar sobre o desempenho da equipe após a 

implementação do método e refletir quais aspectos podem ser melhorados. (CAMPOS, 2014). 

Conforme Peinado e Graeml (2007) afirmam na qualidade total, a identificação e 

solução dos problemas são feitas por meio de um método que consiste em identificar, 

observar, analisar e agir sobre as causas de um problema.  

Assim, o MASP baseia-se em ferramentas as quais auxiliam a localização, 

compreensão e eliminação de problemas que afetam a qualidade do determinado 

serviço/produto. No presente trabalho, destacam-se apenas algumas destas ferramentas, 

Brainstorming, Diagrama de Causa e Efeito e o 5W1H. 
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 Brainstorming 

O brainstorming é a reunião com os profissionais de determinada organização na 

busca de novas ideias e possui o intuito de potencializar a criatividade e a capacidade analítica 

dos envolvidos. É interessante ainda que não haja críticas em relação a opinião de cada um, a 

livre expressão deve ser garantida. (LINS, 1993). 

Então, na sessão de brainstorming deve-se expor ideias que estejam interligadas com a 

solução de um problema previamente apontado. Assim, os profissionais reunidos podem 

realizar a troca de ideias de forma coordenada, com ouso de planilhas, por exemplo, o que 

ajuda para posterior conferência dos temas surgidos e aplicação dos mesmos. (LINS, 1993). 

 Diagrama de Causa e Efeito 

O Diagrama de Causa e Efeito, Diagrama de Ishikawa, ou Diagrama Espinha de Peixe 

é utilizado quando precisa-se identificar as causas de um problema. O diagrama permite 

detalhar as causas para que a solução do problema seja alcançada. Para tanto, divide-se em 

grupos os problemas analisados, em função dos 6M’s (Medida, Método, Mão de Obra, Meio 

Ambiente, Máquina e Matéria Prima), não é obrigatório o uso de todos eles. A maneira ideal 

de construí-lo é por meio de uma equipe de pessoas envolvidas com o problema, através de 

um brainstorming. (LINS, 1993).  

 5W1H 

Segundo Son (2015) esta ferramenta permite considerar todas as tarefas a serem 

executadas ou selecionadas de forma objetiva e organizada. É utilizada para referenciar as 

decisões de cada etapa no desenvolvimento do trabalho, identificar as ações e 

responsabilidade de cada profissional para executar as atividades e planejar as ações que serão 

desenvolvidas durante o trabalho. Conforme a Quadro 09 cada ação deve ser especificada 

levando-se em consideração os seguintes itens: 

Quadro 09 – 5W1H 

Assunto Detalhar Diretriz 

Responsáveis Detalhar os participantes e seus papéis na dinâmica “Who?”/ “Quem?” 

Período Escrever data ou período onde a tarefa/etapa ocorrerá When?”/ “Quando?” 

Local Descrever o lugar e cenário onde a tarefa será realizada “Where?”/ “Onde?” 

Justificativa Discutir os motivos da tarefa/etapa ser executada “Why?”/ “Por que?” 

Efeitos Descrever o que será feito “What?”/ “O quê?” 

Método Como deverá ser realizada cada tarefa/etapa “How?” / “Como?” 
Fonte: Adaptado de Santoro, Borges, Pino (2010) 

Portanto, conforme Arioli (1998) e Oribe (2008) apontam o MASP é uma metodologia 

sistêmica capaz de abordar situações as quais podem demandar uma tomada de decisão diante 
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de situações insatisfatórias, um desvio de padrão de desempenho observado ou de um objetivo 

estabelecido. Essas situações são investigadas e tratadas através de ferramentas da qualidade 

de modo padronizado e sequencial para o controle do problema.  
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3 O SERVIÇO PARA MIGRAÇÃO LABORAL NO BRASIL  

 

Esta seção é importante para evidenciar os órgãos responsáveis pela relação trabalhista 

dos estrangeiros com seu país de origem e o Brasil, além de contribuir para o entendimento 

dos requisitos formais demandados até a vinda do profissional estrangeiro em território 

brasileiro e compreender o desembaraço para a legalização dos candidatos em âmbito 

nacional.  

 

3.1 ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA POLÍTICA MIGRATÓRIA BRASILEIRA 

 

A análise para a vinda de profissionais estrangeiros no Brasil é da competência de três 

ministérios, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que tem como responsabilidade a 

emissão das autorizações de trabalho; o Ministério da Justiça (MJ), responsável pela 

ampliação do prazo de estada do estrangeiro, bem como, pela sua regularização migratória; e 

o Ministério das Relações Exteriores (MRE), encarregado pela a emissão dos vistos. (MTE, 

2015).  

 Outra repartição governamental importante para esta análise é o Conselho Nacional de 

Imigração (CNIg), sendo de sua responsabilidade a formulação das políticas migratórias 

nacionais, fazendo isto com a formulação das Resoluções Normativas (RNs), sobre as quais 

os supracitados ministérios baseiam suas ações. O conselho é um órgão constituído por 

representantes do Governo Federal, dos Trabalhadores, dos Empregadores e da Sociedade 

Civil, todos associados ao MTE e com o suporte administrativo da Coordenação Geral de 

Imigração – CGIg (MTE, 2015).  

 

3.2 ETAPAS PARA O REQUERIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRABALHO NO 

BRASIL 

 

 Para que o candidato estrangeiro possa vir trabalhar no Brasil são necessários alguns 

procedimentos para que isso ocorra em tempo hábil (Figura 16).  
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Figura 16 – Etapas para emissão do visto de trabalho  

Fonte: Elaboração Própria



 

 

Antes de a primeira tarefe iniciar, a ME – microempresa, coleta todas as cópias da 

documentação e dados pessoais dos estrangeiros (cópia da Certidão de Nascimento, cópia da 

página de identificação do passaporte, endereço residencial completo e telefone, e-mail), bem 

como, dados profissionais (cargo que ocupa em sua empresa, atividade a ser desenvolvida no 

Brasil, salário recebido no exterior, caso vá receber também no Brasil, o salário no Brasil, 

currículo e Consulado do Brasil no exterior que queira coletar o visto, de acordo com a 

jurisdição de cada local).  

 Então, de posse das informações requeridas, a ME dá origem a um processo que é 

composto, basicamente, por um resumo de todos os dados descritos, dependendo do tipo de 

Resolução Normativa a ser aplicada (Anexo 01), e envia a documentação para o MTE por 

meio digital, através do site disponibilizado também pelo MTE. (MIGRANTEWEB, 2013). 

Após isto a CGIg analisa pelo prazo aproximado de 30 dias, se o estrangeiro está apto 

ou não para trabalhar no Brasil, caso seja requerido, o organismo possui a autoridade de 

solicitar informações ou documentos adicionais. Quando isso ocorre, o processo entra em 

exigência e a ME tem até 30 dias para cumprir tal requisição, com a possibilidade do processo 

ser indeferido, caso não seja cumprida. A ME controla o andamento do processo pelo site do 

MTE. (COORDENAÇÃO GERAL DE IMIGRAÇÃO, 2012). 

Posto isto, uma vez que a CGIg decidiu pelo deferimento é publicada no Diário Oficial 

da União a autorização do trabalho estrangeiro, bem como, o prazo máximo que o profissional 

estrangeiro pode exercer suas funções na empresa brasileira. Essa publicação é um ato 

independente que o MTE tem que fazer para publicar suas decisões (COORDENAÇÃO 

GERAL DE IMIGRAÇÃO, 2012). 

Ainda nesta etapa, a ME avisa ao candidato que seu visto fora deferido e emite o 

Pedido de Visto de Trabalho e salva a página do site do MTE informando que o visto foi 

deferido – documentos estes que devem ser apresentados ao Consulado - e outros documentos 

que devem ser levados para que o estrangeiro consiga coletar seu visto. (MINISTÉRIO DAS 

RELAÇÕES EXTERIORES, 2015). 

A CGIg, então, envia para o MRE um ofício da autorização de trabalho.  E com isso, o 

MRE, envia este ofício para o consulado do Brasil no exterior – que o candidato escolheu 

antes de a primeira etapa iniciar – comunicando que o estrangeiro já pode ir à repartição 

consular dar entrada no pedido de coleta de seu visto. Portando todos os documentos avisados 

anteriormente pela ME, o consulado emite o visto do profissional e o candidato coleta o seu 

visto e está apto a trabalhar no Brasil. (COORDENAÇÃO GERAL DE IMIGRAÇÃO, 2012). 

 



 

 

3.3 ENTRADA E LEGALIZAÇÃO DO PROFISSIONAL ESTRANGEIRO NO BRASIL 

 

 Para entrar em território brasileiro os profissionais estrangeiros necessitam 

primeiramente ter coletado o seu visto no prazo máximo de 90 dias ou 01 ano – de acordo 

com cada nacionalidade. Após isto, os candidatos possuem o prazo máximo de 30 dias, sem 

multa, para fazer seu registro junto ao Departamento da Polícia Federal (DPF). Para tanto, têm 

que levar o passaporte original, duas taxas requeridas pelo departamento, duas fotos 3x4 e o 

PVT original (DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL, 2015). 

 Segundo o DPF (2015), passados 06 meses, o estrangeiro tem que comparecer 

novamente ao DPF e atualizar seu registro ou coletar a Cédula de Identidade Estrangeira, caso 

esta esteja pronta, este documento é referente ao Registro Geral (RG) brasileiro. Este trâmite 

não ocorre apenas para os portadores de visto inferior ao prazo de 90 dias de estada no Brasil. 

 E ainda, para aqueles que possuem vínculo empregatício no Brasil, tem que proceder 

como um profissional brasileiro, ou seja, requerer toda a documentação necessária para ser 

efetivamente contratado na empresa e pagar todos os impostos. Assim, o MJ (2015) e o DPF 

(2015) interam que caso haja a necessidade de o estrangeiro continuar seus serviços em 

âmbito nacional, deve ser realizada a prorrogação do seu prazo de estada. Tal procedimento 

poder ser iniciado tanto pelo Ministério da Justiça (MJ) quanto pelo DPF.  

 Para a prorrogação do prazo de estada, um novo processo é enviado para umas das 

repartições supracitadas, mas agora de maneira física com toda a documentação devidamente 

autenticada. Conforme o MJ (2015) explica, esta análise é realizada pelo próprio MJ – mesmo 

tendo dado entrada pelo DPF – e possui um prazo de 08 meses para ser publicado no Diário 

Oficial da União. Neste meio tempo, por se tratar de um longo período, tanto a DPF, quanto o 

MJ, emitem um documento chamado Certidão de Trâmite Processual, para que o estrangeiro 

tenha a comprovação de que o andamento da prorrogação de sua estada de fato está em 

análise pelo órgão responsável. 

  

3.4 O MERCADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO LABORAL NO 

BRASIL  

 

 Na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, existem três empresas mais expressivas que 

competem entre si no setor de migração laboral. A primeira delas e, a de maior porte, fora 

constituída em 2001 e as duas outras em 2008 com apenas dois meses de diferença entre elas. 



 

 

Enquanto que no Estado do Rio de Janeiro existem mais onze empresas especializadas em 

migração laboral para o Brasil. 

Conforme aponta a Coordenação Geral de Imigração do – CGIg (2014) o número de 

autorizações de trabalho concedidas a estrangeiro através do MTE registrou uma queda de 

24,24% entre os anos de 2013 a 2014 passando de 62.2387  a 47.259, principalmente, pelo 

fato explicado no capítulo da descrição da situação-problema, devido a mudança referente a 

duas resoluções normativas que não são mais concedidas pelo MTE, mas sim diretamente nos 

consulados brasileiros no exterior. Outro fator para as reduções, explica a coordenação, foi 

também devido a mudanças na gestão das autorizações temporárias.  

Ainda segundo a CGIg (2015) o Rio de Janeiro e São Paulo compõem as Unidades da 

Federação para onde mais solicitações são feitas. A Tabela 07 evidencia o número de 

autorizações de trabalho deferidas – apenas com as resoluções normativas concedidas pelo 

MTE – no Rio de Janeiro, estado onde a empresa de pequeno porte está localizada. Os 

resultados do primeiro semestre de 2016 ainda não foram divulgados. 

Tabela 07 – N° de autorizações de trabalho estrangeiro concedidas pela CGIg, 2011 a 2015 

 

Anos 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

N° de Autorizações 

de Trabalho 

Concedidas no Rio 

de Janeiro 

 

20.516 

 

19.554 

 

19.920 

 

19.121 

 

15.366 

      Fonte: CGIg/CNIg/MTE (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

No presente capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos propostos que 

compõem a metodologia adotada para a realização de melhoria nos processos organizacionais. 

Ao longo dos capítulos supracitados, pode-se observar a aplicação da metodologia para 

investigação empírica de um setor específico: empresas responsáveis intermediárias para a 

facilitação da migração laboral para o Brasil.  

Conforme destaca Fonseca (2002), o conhecimento científico é elaborado através da 

investigação científica analisada por um método, e possui sua origem na técnica de 

averiguação fundamentando-se na metodologia científica. Torna-se, então um conhecimento 

suscetível a ser comprovado, o que possibilita a elaboração teórica da realidade.  

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

  

A classificação da pesquisa pode ser quanto à abordagem - pesquisa qualitativa e 

quantitativa -, à natureza - pesquisa básica e aplicada -, aos objetivos, (pesquisa exploratória, 

descritiva e explicativa) e aos procedimentos - pesquisa experimental, pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental, pesquisa de campo, pesquisa ex-post-facto, pesquisa de levantamento, 

pesquisa com survey, estudo de caso, pesquisa participante, pesquisa-ação, pesquisa 

etnográfica e pesquisa etnometodológica (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Deste modo esta 

pesquisa se classifica, em relação: 

 À abordagem 

o Pesquisa qualitativa 

Porque possui o intuito de compreender a totalidade do tema estudado, com 

foco na importância das interpretações dos fatos. Não possui o objetivo de 

controlar o contexto da pesquisa, mas sim do contexto total e identificar as 

situações de maneira intuitiva e organizada. Ou Seja, utiliza-se de fenômenos 

que não podem ser simplificados à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 

2003). 

 À natureza 

o Pesquisa aplicada, uma vez que detém a finalidade de gerar conhecimentos 

para serem aplicados na resolução de problemas específicos e compreende 

verdades e interesses locais.   

 Aos objetivos 



 

 

o Pesquisa descritiva 

Requer do pesquisador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar. 

Esse tipo de estudo almeja descrever os fatos e fenômenos de determinada 

realidade. 

Este trabalho tem como finalidade analisar como os processos da 

microempresa de intermediação para a migração laboral ocorrem, com o relato 

de suas características e o levantamento de dados e entrevistas para descrever o 

fenômeno e a apresentação da relação entre as variáveis.  

o Pesquisa explicativa 

Preocupa-se em identificar os fatores os quais auxiliam a ocorrência de 

fenômenos.  Segundo Gil (2002), uma pesquisa descritiva pode dar 

continuidade a uma explicativa, ˝posto que a identificação de fatores que 

determinam um fenômeno exige que este esteja suficientemente descrito e 

detalhado˝.  

Assim, neste estudo busca-se identificar sugestões de melhoria dos processos 

críticos de uma organização de pequeno porte prestadora de serviços de 

desembaraço / intermediação de documentação de estrangeiros.  

 Aos procedimentos: 

o Pesquisa bibliográfica 

Em razão de fazer uso do levantamento bibliométrico, o que permite o 

pesquisador conhecer o que fora publicado sobre os assuntos abordados.    

o Pesquisa documental 

Posto que também faz o uso de fontes constituídas por material previamente 

elaborado, como livros e artigos científicos e, adicionalmente, a relatórios, 

estatísticas e documentos oficiais. 

o Estudo de caso  

A essência de um estudo de caso pode ser considerada como uma estratégia 

para pesquisa empírica empregada para a investigação de um fenômeno 

contemporâneo, em seu contexto real, possibilitando a explicação de ligações 

causais de situações singulares (YIN, 2014). 

Porque pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida 

como a empresa utilizada nesta pesquisa, capaz de entender uma questão ou 

um problema.  

 



 

 

4.2 CATEGORIZAÇÃO DA AMOSTRA DA PESQUISA  

 

Para que se possa executar de fato uma pesquisa é indispensável que o universo do 

estudo, ou melhor, a população seja previamente definida assim como a seleção da amostra e 

ainda, esclarecer os instrumentos para a realização da coleta de dados. (SILVA; MENEZES, 

2005).  

Segundo Gerhardt e Silveira (2009) as pesquisas classificadas como qualitativas 

admitem mais liberdade no que concerne a composição dos casos e/ ou unidades a serem 

escolhidas . Assim, amostras não são baseadas em probabilidades, mesmo que esta seja uma 

das possibilidades, mas são selecionadas por conveniência, uma vez que Prodanov e Freitas 

(2013) apontam que este método constitui-se em selecionar os elementos definidos pela 

disponibilidade.   

A elaboração do roteiro de pesquisa se deu, principalmente, pelos gargalos existentes 

quanto à gestão das empresas que auxiliam a migração laboral para o Brasil. À vista disso, os 

sujeitos da pesquisa são profissionais relacionados na Tabela 08 que trabalham na 

microempresa do estudo de caso, uma vez que conhecem o problema pesquisado e podem 

validar tal informação com outro ponto de vista ou uma visão mais crítica dessa situação 

problemática. 

Tabela 08: Categorização da amostra da Pesquisa. 

Cargo Tempo de Experiência na 

área de Migração Laboral 

Formação Acadêmica 

 

Diretor Financeiro 

 

09 anos 

Graduado em Engenharia de  

Produção 

 

 

Gerente de Processos 

 

12 anos 

 

Graduada em Direito 

 

 

Coordenadora 

Administrativa 

 

05 anos 

Graduada em Relações 

Internacionais e Pós Graduada em 

Gestão de Negócios  

Técnico Operacional 14 anos Escolaridade Técnica 

Técnico Operacional 08 anos Escolaridade Técnica 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS 

 

Segundo, Gerhardt e Silveira (2009) a técnica de coleta de dados é responsável por 

explicar as etapas por meio das quais o modelo de análise é realizado. Desta forma, para 

melhor compreender a coleta de dados fora realizada a Figura 17. 



 

 

 

Figura 17 – Procedimentos metodológicos da pesquisa. 

Fonte: Adaptado de Araujo e Altro (2014). 

 

Inicialmente, a consulta recorre a fontes secundárias que são provenientes do 

levantamento bibliométrico, revisão da literatura realizada no capítulo 2 deste estudo, ou seja, 

a coleta de artigos científicos, dissertações e teses, livros, apostilas, relatórios, manuais e 

estatísticas e da documentação da organização que consiste em material disponibilizado pela 

microempresa. 

Em relação às fontes primárias, foram desenvolvidas as seguintes etapas:  

 Sessões de Brainstorming com os profissionais responsáveis e envolvidos em 

todos os processos relevantes para este estudo, a fim de entender o 

funcionamento da organização; 

 Como resultado dos dados levantados, é realizado o mapeamento dos processos 

que compõem o ambiente de atividades da microempresa. O mapeamento do 

processo consiste em descrever os processos em termos de como as atividades 

dentro do processo se relacionam uma com a outra. A sequência lógica para 

realizar o mapeamento de processos é: determinar o propósito do processo; 



 

 

analisar as saídas do processo; determinar quem são os participantes do processo 

e determinar os passos do processo. Tanto as sessões de Brainstorming quanto a 

observação direta, utilizadas no mapeamento dos processos, possuem duas 

características principais: identificam os diferentes tipos de atividade que 

ocorrem durante o processo e mostram a sequência das atividades a que pessoas 

ou informações estão sujeitas.  

 Subsequentemente, com a descrição de todas as atividades realizadas em cada 

processo, é permitida a representação gráfica dos processos através do software 

específico de gerenciamento de processos, o Bizagi Process Modeler. 

E a terceira e última fase representa o produto do estudo, onde ocorre a análise 

comparativa dos processos mapeados, com a utilização da Metodologia de Análise e Soluções 

de Problemas e três ferramentas da qualidade, o Brainstorming, o Diagrama de Causa e Efeito 

e o 5W1H. Sendo ao longo das fases apresentadas conclusões teóricas e empíricas. 

 

4.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Levando-se em contra o caráter qualitativo desta pesquisa e a presença de um estudo 

do setor de serviços, os procedimentos adotados para análise dos dados são a triangulação, 

amplamente adotada no âmbito das ciências sociais aplicadas.  

A triangulação é a fundamentação lógica para o uso de várias fontes de evidências. O 

uso de diversas fontes permite que o pesquisador dedique-se a uma ampla diversidade de 

questões históricas, comportamentais e de atitude (YIN, 2001). Segundo Gray (2012), a 

triangulação significa a combinação de vários métodos de coleta de dados, originada do 

campo da pesquisa de levantamento, no qual se fazem mensurações em três ou mais pontos 

diferentes para identificar uma determinada área de precisão. 

Nesta pesquisa, as fontes de evidências consistem nas informações adquiridas na 

revisão de literatura, nos dados técnicos disponibilizados pelas instituições e nas sessões de 

brainstorming realizadas, havendo uma complementação de dados a serem discutidos.  

Desta forma, a Metodologia de Análise de Solução de Problemas (MASP) é aplicada, 

seguindo as oito etapas descritas no Quadro 08 com o auxílio de ferramentas da qualidade, 

como o brainstorming, Diagrama de Causa e Efeito e o 5W1H.  

O outro procedimento adotado para auxiliar a análise qualitativa é o software 

específico de gerenciamento de processos, o Bizagi Process Modeler. Dentre os softwares 

específicos para modelagem de processos, o BizAgi destaca-se por ser um software livre, 



 

 

adaptado às principais linguagens de modelagem de processos, pela facilidade em modelar, 

documentar e publicar os processos utilizando o padrão BPMN em consonância com toda a 

disciplina de BPM. 

 

4.5 LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

 

Pode-se considerar como limitação do método o fato de que a pesquisa é conduzida 

por uma profissional-pesquisadora no exercício do mesmo cargo de um dos entrevistados – 

Coordenadora Administrativa - com possibilidade de incorporação de viés autoral à análise 

dos dados. Em adicional, o método escolhido apresenta limitações relacionadas ao fato de 

cada participante poder atribuir ao estudo não só fatos concretos, também sua opinião o que 

pode conferir um viés particular, o que exige da pesquisadora a capacidade de distinguir as 

percepções sob distintos prismas, que podem ser conflitantes entre si. 

Por fim, ainda no que tange o universo de pesquisa, este estudo considerou, em alguns 

momentos, a memória dos participantes, podendo haver prejuízos na perda de algumas 

informações. E ainda porque a pesquisa qualitativa apresenta limitações ao considerar que se 

realizada em outro momento ou com outros participantes poderia apresentar diferentes 

atributos. 

 



 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa para a análise e melhoria do 

processo-chave, legalização do trabalhador estrangeiro no Brasil, de uma microempresa 

prestadora de serviços de intermediação para a migração laboral. Esta ME localiza-se em 

Niterói, Rio de Janeiro e fora constituída em 2008. Os principais clientes desta ME são 

pessoas jurídicas estrangeiras que se instalaram no Brasil, as quais exercem serviços que 

necessitam de mão de obra especializada não encontrada em território brasileiro. Estas 

empresas estrangeiras são multinacionais que possuem acordos de cooperação técnica com as 

empresas de mesmo grupo econômico ou que terceirizam serviços. 

 

5.1 APLICAÇÃO DA MASP 

 

Seguindo-se os 08 passos no Capítulo anterior, a seguir, será relatado como a 

microempresa utilizou o apresentado MASP e ferramentas da qualidade para resolver o seu 

problema de atraso para a legalização do trabalhador estrangeiro no Brasil. 

 

5.1.1 Etapa 01 - Identificar o Problema 

 

Para identificar o problema, inicialmente é realizado o mapeamento dos processos que 

envolvem a legalização do profissional estrangeiro no Brasil, para entender como são 

realizados e onde se encontram as não conformidades. Assim, utiliza-se a metodologia do 

BPMN, no software Bizagi Process Modeler, de acordo com a Figura 18.  

Para fazer o mapeamento dos processos foram realizadas cinco sessões de 

brainstorming com todos os profissionais envolvidos. Cada profissional fora responsável por 

descrever como realiza sua tarefa, as falhas que podem ocorrer, o tempo que demora para 

resolvê-las e o tempo total para a conclusão dos processos, e em todo o momento o processo 

era mapeamento. Ao passo que as pessoas que não eram responsáveis pelo processo também 

descreveram como achavam que eles eram feitos e o tempo que achavam que demoravam 

para serem concluídos. 

Após a conclusão do mapeamento dos processos – realizado pela primeira vez na 

microempresa – notou-se que por não haver a sistematização de todos os serviços realizados 

envolvidos na dinâmica da legalização da mão de obra estrangeira, diversas não 

conformidades operacionais que poderiam ser evitadas, são cometidas. Principalmente 



 

 

porque, os profissionais responsáveis pela primeira e última etapa tinham percepções 

diferentes sobre a realização dos processos do outro.  

 

 



 

 

 

 

Figura 18 – Mapeamento para legalização do trabalhador estrangeiro no Brasil 

Fonte: Elaboração Própria 
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A Figura 18 oferece uma perspectiva consolidada do processo “Legalizar o 

Trabalhador estrangeiro no Brasil”, com base nas perspectivas dos distintos profissionais da 

empresa estudada através das sessões de Brainstorming. Este processo contém atividades que 

envolvem quatro agentes: a Empresa, o Cliente, o Ministério do Trabalho e Previdência Social 

e o Departamento da Polícia Federal. 

 Etapa 1: Iniciar a aquisição do pedido 

O evento de ínicio é o “Cliente demanda visto”, assim, a empresa recebe o pedido, 

solicita ao cliente a documentação e aguarda os documentos.  

 Etapa 2: Elaborar o processo para obtenção do visto de trabalho 

Com a documentação conforme, a empresa elabora o processo para obtenção de visto, 

o envia ao MTE e aguarda o tempo de avaliação deste órgão que em média, demora 30 dias 

para apresentar sua decisão. Após esta espera da análise do MTE, caso o visto não tenha sido 

deferido, a empresa verifica a causa da não autorização. Se estas causas forem associadas aos 

clientes, solicita a documentação pendente, aguarda o envio e verifica a documentação. Se as 

causas não forem associadas aos clientes corrige-se o processo e o envia novamente. Em 

ambos os casos, se a pendência não for atendida, deve-se informar ao cliente o indeferimento 

do visto de trabalho.  

É importante adicionar que o MTE possui o poder de solicitar quaisquer 

documentos/informações adicionais que não constam na listagem padrão, o que pode vir a 

ocasionar o indeferimento do pedido, caso o cliente não possua tal documento/informação, ou 

não consiga enviá-los em um prazo máximo de 60 dias. 

Já quando as pendências são atendidas, a empresa envia novamente o processo para o 

MTPS e aguarda mais uma vez o prazo de 30 dias para a avaliação do MTPS. Assim, com a 

pendência cumprida o visto de trabalho é deferido e inicia-se a próxima etapa. 

 Etapa 3: Pedido de Visto de Trabalho (PVT) 

Quando o visto de trabalho é deferido pelo MTE, a empresa elabora o PVT - que é 

feito no site do Ministério das Relações Exteriores (MRE) - que deverá ser apresentado no 

consulado do Brasil no exterior pelo cliente e, então, o envia para o cliente agendar sua ida ao 

consulado. Neste momento deverá ser feito através do site o upload da documentação 

determinada por cada consulado.   

A ida ao consulado depende única exclusivamente do cliente, envia-se as instruções 

para dar entrada na coleta de seu visto, bem como, a listagem de toda a documentação que o 

mesmo deverá apresentar no consulado.  
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Após o cliente receber seu visto, ele irá marcar sua vinda ao Brasil, algo que também 

depende apenas dele e de sua disponibilidade, e deverá avisar quando chegará ao Brasil para 

agendar sua ida à Polícia Federal (PF), iniciando a quarta etapa. 

 Etapa 4: Registrar o cliente na Polícia Federal 

Nesta etapa, o cliente já possui seu visto de trabalho devidamente estampado em seu 

passaporte e informa à empresa o melhor dia e horário para agendar sua ida à PF, com o 

intuito de se registrar. E quando isto acontece o “Evento Final” ocorre, pois o cliente já está 

portando seu visto e registrado na PF, tornando-se então, apto a trabalhar em território 

brasileiro.  

Portando os documentos requeridos, dentre eles o PVT o estrangeiro vai acompanhado 

de um operacional da microempresa até a PF. Neste momento, o agente federal verifica se há 

alguma contradição das informações preenchidas no PVT em relação aos documentos 

originais do estrangeiro. Caso haja algum erro, como uma letra errada nos nomes dois pais, 

por exemplo, deve-se retornar a etapa anterior para retificar o PVT junto ao Itamaraty. Assim, 

o estrangeiro deverá agendar outro dia para realizar seu registro.  

Em cada uma das etapas todas as informações devem ser enviadas com atenção. Caso 

algum dado seja informado de maneira equivocada há o comprometimento do processo, 

culminando em retrabalho, o que acarreta em perda financeira para o projeto/ trabalho da 

empresa brasileira que depende desta mão de obra estrangeira, insatisfação do cliente e perda 

de credibilidade da empresa. 

Para analisar o processo que envolve a legalização de visto de trabalho estrangeiro são 

elaborados relatórios contendo apenas uma parte deste processo que consiste em “enviar o 

processo ao MTE" terminando em “visto de trabalho concedido?”. Neste relatório especifica-

se a data em que o processo foi enviado ao MTPS, a data que ele foi deferido (se for o caso), a 

data que o processo entrou em exigência (se for o caso), a data que a exigência foi cumprida 

(se for o caso) e a data que ele foi indeferido (se for o caso).  

Após a análise deste relatório a gerência identificou um volume alto de autorizações 

de trabalho que tiverem algum tipo de pendência e indeferidas, e nenhuma ação efetiva havia 

sido tomada para tentar sanar o problema. Então, o problema selecionado foi o atraso na 

regularização do trabalho estrangeiro. 

Assim, fora composta uma equipe, especialmente designada pelo Diretor Financeiro e 

pela Gerente de Processos da microempresa, para investigar todo o processo, fazendo a 

aplicação da metodologia MASP. Para que houvesse uma composição de modo que os 
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envolvidos no processo participassem, a equipe foi formada pelas duas coordenadoras 

administrativas e pelos dois operacionais. 

 

5.1.2 Etapa 02 - Observar o problema 

 

Para ter uma visão geral do problema em relação ao atraso para a legalização do 

trabalho estrangeiro, a equipe se reuniu para realizar em conjunto todo o processo para a 

regularização do trabalho estrangeiro, a fim de iniciar a investigação dos fatos, de modo a 

poder gerar subsídios para a análise. 

Primeiramente, buscou-se coletar dados dos relatórios referentes ao último ano. Como 

os relatórios são elaborados em planilhas, fora filtrado na coluna “status do processo” as 

linhas que contêm “exigência”, “deferido” e “indeferido”. O resultado foi que embora do total 

de 214 autorizações de trabalho, 201 tenham sido deferidos, 45 processos tiveram pendências 

(Anexo 02) - sofreram atrasos - e 13 foram indeferidos. E em adicional, em outro relatório 

consta que 53 Pedidos de Visto de Trabalho tiveram que ser retificados junto ao Itamaraty por 

conter erros que podem ser, dados pessoais do solicitante, nome do pai e/ ou da mãe do 

solicitante. 

Na segunda etapa, coletaram-se opiniões dos membros da equipe acerca das causas 

que poderiam estar gerando o problema identificado, através de 01 sessão de brainstorming. 

Dentre as situações mais prováveis levantadas sobre os problemas, pode-se listar: 

1. Erro no preenchimento para gerar o Pedido de Visto de Trabalho (PVT); 

2. Erro na elaboração do processo; 

3. Falta de documento; 

4. Falta de experiência com as informações relatadas nos processos; 

5. Falha na avaliação dos órgãos públicos. 

 

5.1.3 Etapa 03 - Analisar o problema 

 

As opiniões relatadas anteriormente foram utilizadas para compor o Quadro 10. Todas 

as pendências cobradas pelo MPTS em relação a um visto de trabalho estrangeiro são 

informadas em seu site, em forma de relatório. Para fazer o levantamento dos motivos destas 

pendências, algo que não havia sido feito antes, as coordenadoras foram responsáveis por 

entrar no site e verificar em cada relatório o porquê destas pendências e assim, os números 2 

ao 5 foram preenchidos com a quantidade de vezes que apareceram nestes relatórios, podendo 
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o mesmo processo cair em exigência mais de uma vez e por mais de um motivo no mesmo 

relatório.  

Quadro 10 - Identificação das Causas Para o Atraso da Legalização do Trabalho Estrangeiro 

Tipos de Problemas N° de Problemas encontrados 

1. Erro no preenchimento para gerar o PVT 15 

2. Erro na elaboração do processo 27 

3. Falta de documento 53 

4. Falta de experiência com as informações relatadas nos processos 0 

5. Falha na avaliação dos órgãos públicos 3 
Fonte: Dados primários da Sessão de Brainstorming 

 

Após isso, partiu-se para um momento de reflexão, agrupou-se o que havia 

relacionamento e eliminou-se o que não fazia parte da solução do problema. E, desta forma, 

mais 02 sessões de brainstorming serviram para embasar subsídios para identificar as 

principais situações relacionadas aos 5M’s (Medida, Método, Mão de Obra, Meio Ambiente e 

Máquina). O M de Matéria Prima o qual também pode compor o diagrama, não se encaixa 

nessa análise, uma vez que os processos são feitos on-line.  

Para cada um dos M's, procurou-se identificar, dentre as situações que ocorreram, as 

que mais se enquadravam para solucionar o problema. Isso gerou um conhecimento mais 

aprofundado de toda a situação que envolvia o processo. A utilização deste procedimento 

direcionou a equipe de trabalho de modo a estratificar as causas, ligando-as a cada chave do 

grupo. E então, fora elaborado o diagrama (Figura19), onde tem-se uma visão geral das 

principais causas levantadas pelo grupo.  
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Figura 19 – Diagrama de Causa e Efeito para o Atraso na Legalização do Trabalho Estrangeiro 
Fonte: Dados levantados na Sessão de Brainstorming 
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De posse de todas essas informações, o grupo identificou como resultado da análise de 

todas essas ferramentas que, a causa mais provável para a ocorrência do atraso estava ligada a 

medida, – não há controle pelos gestores – ao método e a mão de obra – pouco ou nenhum 

treinamento de mão de obra. Então, com estas informações levantadas, partiu-se para o Plano 

de Ação. 

 

5.1.4 Etapa 04 - Planejar a ação para eliminar o problema 

 

Para elaborar o plano de ação foram consideradas as perguntas dos 5W1H e foram 

realizadas mais 03 sessões de brainstorming:  

 What?/O quê? 

 Why?/Por quê? 

 Who?/Quem? 

 Where?/Onde? 

 When?/Quando? 

 How?/Como? 

Desta forma, seguindo estes seis questionamentos definiu-se cada atividade a ser 

realizada, tornando evidentes as responsabilidades e prazos a serem executados, conforme 

evidencia o Quadro 11. 
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Quadro 11 - Plano de Ação para as causas principais dos atrasos para a legalização do trabalho estrangeiro 

O quê? 1. Revisar documentos 

recebidos pelos clientes. 

2. Revisar processos para 

obtenção da autorização de 

trabalho. 

3.  Revisar PVT. 4.  Treinar recém-contratados. 5. Realizar job rotation. 

Por quê? Evitar que o processo seja 

enviado com documentação 

pendente. 

Evitar que o processo seja 

elaborado com informações 

erradas 

Evitar que o PVT tenha 

que ser retificado junto ao 

Ministério das Relações 

Exteriores 

Reduzir a incidência de erros nas 

etapas para a legalização do 

trabalho estrangeiro 

Permitir que todos entendam  o 

processo como um todo 

Quem? Coordenadoras Administrativas. Coordenadoras Administrativas. Operacional. Gerente de Processos. Diretor Financeiro. 

Onde? Setor da Coordenação 

Administrativa. 

Setor da Coordenação 

Administrativa. 

Setor Operacional. Setor da Gerência de Processos e 

Setores Operacionais. 

Setor da Coordenação 

Administrativa, Setor Operacional 

(na empresa, verificação do PVT e na 

Polícia Federal). 

Quando? Início: 25/07. Início: 25/07. Início: 25/07. Assim que o próximo profissional 

for contratado. Ou quando uma 

nova mudança no processo 

acontecer. 

Início: 01/08. 

Como? Através de checklists que 

deverão ser atualizados 

semanalmente. 

A coordenadora que não fez o 

processo será responsável por 

revisar o processo da 

Coordenadora que o fez, antes 

que o mesmo seja enviado ao 

MPTS. 

Quando o Setor de 

Coordenação 

Administrativa elaborar o 

PVT, deverá enviá-lo ao 

Operacional para a 

revisão. 

Treinamento com toda a equipe, 

com reuniões semanais. 

Inicialmente durante uma semana. 

Posteriormente, quando houver 

mudanças nos processos. 

Fonte: Dados levantados na Sessão de Brainstorming 
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No Quadro 10 é importante explicar o ponto “Como? - A coordenadora que não fez o 

processo será responsável por revisar o processo da Coordenadora que o fez, antes que o 

mesmo seja enviado ao MTb.”. Optamos por essa revisão, realizando a troca de processos, 

uma vez que como os processos devem ser enviados com certa rapidez, a pessoa que acabou 

de elaborá-lo, ainda está com as informações recentes na cabeça, o que torna a sua análise 

pouco efetiva. Diferente da coordenadora que ainda não leu este processo e poderá enxergar 

com maiores detalhes possíveis erros.  

 

5.1.5 Etapa 05 – Agir para eliminar o problema 

 

De posse de todas essas informações, com a gerente de processos e o diretor 

financeiro, o cronograma de execução passou a ser o próprio Plano de Ação, e caso alguma 

das ações não fosse realizada, a gerência deveria ser comunicada. 

 

5.1.6 Etapa 06 – Verificar se o problema foi solucionado 

 

Checar a execução é a parte onde se verifica se o bloqueio para a situação ocorreu ou 

não. Este é o momento onde nota-se se deve seguir com a padronização ou se algo deve ser 

mudado. Caso não esteja ocorrendo conforme fora planejado, volta-se para o inicio do 

processo. 

Para o caso em questão, as medidas surtiram efeito, pois após um mês apenas um 

processo entrou em exigência, por questão de “erro no sistema” e nenhum PVT teve que ser 

retificado junto ao Itamaraty. Estas informações foram coletadas nos relatórios da empresa. 

Anteriormente, pelo menos 04 processos por mês havia algum tipo de pendência cobrada pelo 

MTb. Porém, como se tratam de medidas implantadas recentemente, a gerência continuará 

controlando os processos, para notar se houve ou não algum atraso para a legalização do 

trabalho estrangeiro.  

 

5.1.7 Etapa 07 – Padronizar as diretrizes necessárias 

 

Com a aprovação do passo anterior, passou-se a padronizar os procedimentos adotados 

durante a execução do Plano de Ação. Foram tomadas, entre outras medidas a inclusão da 

informação do motivo pelo qual o processo entrou em exigência, quanto tempo demorou para 

cumprir a exigência, e se algum PVT tiver que ser retificado, o tempo que levará, bem como, 
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o que fora modificado em relação aos processos, tudo isso sendo controlado pela gerência. 

Fora implementada a conscientização da equipe, no que tange a divulgação dos 

procedimentos que devem ser realizados em cada etapa, através de um novo mapeamento dos 

processos, conforme evidencia a Figura 20.  
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Figura 20 – Novo mapeamento para legalização do trabalhador estrangeiro no Brasil 
Fonte: Dados levantados na Sessão de Brainstorming 
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A Figura 20 oferece uma nova perspectiva do processo “Legalizar o Trabalhador 

Estrangeiro no Brasil”, para evitar que atrasos ocorram. Então, foram criadas mais duas etapas 

a Etapa 2 (que dividiu a antiga etapa 02 em duas etapas) e a Etapa 6 e alguns procedimentos 

foram adicionados ao longo do processo. 

 Etapa 1: Iniciar a aquisição do pedido 

Nesta etapa, não houve nenhuma modificação.  

 Etapa 2: Preparar documentação do cliente – Etapa inclusa 

A empresa revisa os documentos enviados pelo cliente, caso eles não estejam 

conforme, solicita nova documentação, aguarda esta nova documentação e revisa novamente. 

Os documentos aos estarem conforme começa a etapa seguinte. 

 Etapa 3: Elaborar o processo para obtenção do visto de trabalho – Etapa 

modificada 

Nesta etapa foram adicionados procedimentos como revisar e corrigir os documentos 

elaborados para só depois enviá-los ao MTE. Assim, com a documentação conforme, a 

empresa elabora o processo para obtenção de visto, revisa este processo, caso apresente algum 

erro, o corrige, o envia ao MTE e aguarda o tempo de avaliação deste órgão. Após esta espera 

da análise do MTE, caso o visto não tenha sido deferido, a empresa verifica a causa da não 

autorização. Se estas causas forem associadas aos clientes, solicita a documentação pendente, 

aguarda o envio e verifica a documentação (retorna para a etapa 02). Se as causas não forem 

associadas aos clientes corrige-se o processo e o envia novamente (volta para a etapa 03). Em 

ambos os casos, se a pendência não for atendida, deve-se informar ao cliente o indeferimento 

do visto de trabalho.  

Já quando as pendências são atendidas, a empresa envia novamente o processo para o 

MTb (etapa 3) e aguarda mais uma vez o prazo de 30 dias para a avaliação do MTE. Assim, 

com a pendência cumprida o visto de trabalho é deferido e inicia-se a próxima etapa. 

 Etapa 4: Elaborar o Pedido de Visto de Trabalho (PVT) – Etapa modificada 

Quando o visto de trabalho é deferido pelo MTE, a empresa elabora o PVT que é feito 

no site do Ministério das Relações Exteriores (MRE) e deverá ser apresentado no consulado 

do Brasil no exterior pelo cliente. Então, não pode conter nenhum erro, por isso, a empresa 

revisa o PVT, se não estiver conforme o corrige, e se estiver envia para o cliente agendar sua 

ida ao consulado. Neste momento deverá ser feito através do site o upload da documentação 

determinada por cada consulado.   
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Ao corrigir o PVT no próprio site, elimina-se a necessidade de ir ao Itamaray retificar 

o documento original, uma vez que não haverá mais erro. Algo que é refeito quando o 

estrangeiro toma posse de seu PVT original, pois é solicitado o envio de uma cópia deste 

documento, antes de sua ida à PF. 

Após o cliente receber seu visto, ele irá marcar sua vinda ao Brasil, algo que também 

depende apenas dele e de sua disponibilidade, e deverá avisar quando chegará ao Brasil para 

agendar sua ida à Polícia Federal (PF), iniciando a quinta etapa. 

 Etapa 5: Registrar o cliente na Polícia Federal  

Nesta etapa, o cliente já possui seu visto de trabalho devidamente estampado em seu 

passaporte e informa à empresa o melhor dia e horário para agendar sua ida à PF, com o 

intuito de se registrar. E quando isto acontece o “Evento Final” ocorre, pois o cliente já está 

portando seu visto e registrado na PF, tornando-se então, apto a trabalhar em território 

brasileiro. Mas antes de terminar o atendimento do cliente junto a PF, o profissional da 

empresa responsável por acompanhar o cliente neste registro, entrega um questionário que 

contém perguntas sobre o serviço prestado, iniciando mais uma etapa. 

 Etapa 6: Avaliar o atendimento – Etapa inclusa 

O registro do cliente junto a PF pode demorar mais de duas horas, com isso, o 

profissional responsável da microempresa, entrega ao cliente um pequeno documento, onde 

contém um questionário sobre sua opinião ao atendimento prestado. Ao receber este 

documento, a empresa registra a avaliação do atendimento e finaliza mais esta etapa.  

 

5.1.8 Etapa 08 – Concluir 

 

O grande avanço (porém ainda em evolução) para a microempresa foi a possibilidade 

de perceber condições de avaliar as prioridades com foco na resolução de problemas críticos 

do negócio. Outro fator foi o início da montagem de um sistema integrado, desde o início até 

o término do pedido, apontado com um dos problemas no Diagrama de Causa e Efeito (Figura 

19). Foi identificada ainda a necessidade de outros treinamentos, como atendimento ao 

cliente, para que os operacionais consigam lidar de forma mais formal com os clientes. 
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6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

6.1 CONCLUSÕES 

 

Em relação aos questionamentos levantados na seção 1.4 desta pesquisa, conclui-se 

que: 

 Quais são as atividades críticas que podem gerar perda de cliente, retrabalho e/ou atraso 

nas emissões de vistos? As atividades que envolvem a etapa 02, preparar documentação 

do cliente e etapa 3, elaboração do processo para obtenção do visto de trabalho da Figura 

18. 

 Quais são os serviços que mais agregam valor à empresa e, portanto, deveriam ser mais 

bem controlados? Após sessões de brainstorming chegou-se a conclusão de que são os 

serviços responsáveis para que a Legalização do Trabalhador Estrangeiro seja concluída. 

 Como controlar as atividades de forma a prevenir, minimizar ou eliminar a possibilidade 

de perdas na qualidade do serviço? As atividades foram melhor controladas pelo maior 

envolvimento dos gestores, ou seja, controle pelos gestores em relação a: revisão de 

documentos recebidos pelos clientes, dos processos para obtenção da autorização de 

trabalho e do PVT; treinamento aos recém-contratados e realização de job rotation.  

 Como estruturar os processos da empresa de forma a minimizar os erros e melhorar a 

comunicação interna? Realizar a checagem de documentos e informações em cada 

procedimento, para minimizar os erros. E para melhorar a comunicação interna, a 

pesquisa foi capaz de envolver todos os profissionais na dinâmica para a Legalização do 

Trabalhador Estrangeiro para que compreendessem o início, meio e fim do processo, algo 

que continuará sendo realizado através da divulgação do novo mapeamento para a 

Legalização do Trabalhador Estrangeiro (Figura 20).  

As principais contribuições teóricas deste trabalho foram a utilização de uma 

metodologia e ferramentas da qualidade em uma empresa prestadora de serviços e não de 

produtos, como a maioria da literatura apresenta e, ainda empregadas em uma microempresa 

de um setor relativamente novo. 

As ações provenientes da sistemática possibilitaram diversas melhorias no ambiente de 

trabalho, como mais comunicação interna, algo que não ocorria com frequência, mesmo 

tratando-se de uma microempresa, pois as pessoas não compreendiam o trabalho como um 

todo; e consequentemente, maior trabalho em equipe. O início da implantação do sistema 
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informatizado para gerenciamento de cada processo é um fator determinante que irá 

possibilitar acesso rápido e dinâmico às informações e estatísticas de forma simultânea.  

Através da análise diagnóstica do processo-chave – Legalização do Trabalhador 

Estrangeiro no Brasil – foi possível identificar o problema que é o atraso para que a 

legalização ocorra e solucioná-lo, através do mapeamento do processo, utilização da MASP e 

ferramentas da qualidade que possibilitaram uma releitura e redesenho da dinâmica do 

processo estudado. Com isso, há a possibilidade de outras empresas deste segmento 

beneficiarem-se inspirando-se neste trabalho. O Quadro 12 sintetiza as principais mudanças 

ocorridas com a aplicação da MASP, bem como, os principais benefícios adquiridos pela 

microempresa.   

Quadro 12 – Síntese das mudanças no processo pós aplicação da MASP 

Mudanças no Processo Descrição das mudanças Benefícios com as mudanças 

Acréscimo da etapa 02: 

preparar documentação do 

cliente 

Revisar os documentos enviados pelos 

clientes e solicitar novos, caso haja 

necessidade. 

Com a verificação dos documentos, 

é possível solicitar todos os 

documentos faltantes, para todas as 

etapas de uma só vez, e não mais 

diversas vezes dependendo de cada 

etapa.  

Modificação da etapa 03: 

Elaborar o processo para 

obtenção do visto de trabalho 

Revisar e corrigir os documentos 

elaborados para compor a solicitação 

do visto de trabalho e só depois enviá-

los ao MTE.                             

Diminuição de pendências enviadas 

pelo MTE, em um mês não houve 

nenhuma pendência por motivos 

relacionados à empresa, algo que 

antes ocorria pelo menos 04 vezes 

ao mês.  

Ao acrescentar a etapa 02 e 

modificar as demais pode-se 

eliminar uma parte do 

processo, “retificar PVT junto 

ao Itamaraty” o qual fazia parte 

da etapa 04. 

Correção do PVT no próprio site, antes 

de ser enviado para o cliente, o que fez 

com que não houvesse mais a 

necessidade de retificá-los junto ao 

Itamaraty. 

Redução do tempo para agendar o 

registro do estrangeiro junto ao 

Itamaraty, uma vez que o PVT 

enviado está correto.  

Acréscimo da etapa 06: Avaliar 

o atendimento  

Entrega de questionário para avaliação 

do cliente sobre o serviço recebido. 

Melhora no serviço de atendimento 

ao cliente, com seu feedback.  

Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

6.2 SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

Esta pesquisa analisou o processo para a legalização do trabalhador estrangeiro tanto 

temporário, quanto permanente para o Brasil, em uma microempresa de prestação de serviço 

de migração laboral para estrangeiros, localizada em Niterói/ RJ. Em termos temporais, este 

trabalho focou no período compreendido entre os anos de 2015-2016, com dados secundários 

coletados em 2006, levando em conta as mudanças estruturais brasileiras em relação aos 

acontecimentos que giram em torno da migração laboral, com o foco na busca para aprimorar 

a gestão desta empresa. Os dados secundários foram coletados a partir do ano de 2006, pois 
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foi neste momento que o MTE começou suas estatísticas em relação ao trabalho estrangeiro. 

Assim, para trabalhos futuros em relação a delimitação do tema, pode-se enumerar: 

 Pesquisar as demais empresas desse setor, abrangendo ainda o espaço geográfico, 

podendo abarcar as empresas do Estado do Rio de Janeiro.  

 Pesquisar ainda os anos anteriores a 2015-2016 em relação a vinda de profissionais 

estrangeiros para o Brasil e como o cenário econômico brasileiro comparava-se com o 

dos anos estudados. 

 Analisar como os órgãos públicos brasileiros afetam diretamente o tempo e então, o 

atraso para a legalização do profissional estrangeiro no Brasil.  

 Com o novo sistema informatizado implementado será possível analisar de forma mais 

concreta os problemas encontrados na empresa, em relação a outros processos, o que 

irá facilitar sua análise e solução. Acrescentando à memória dos participantes 

relatórios semanais e estes relatórios pesquisas quantitativas.   

Outro estudo futuro seria a gestão voltada para o cliente e não processo, uma vez que 

fora inclusa mais uma etapa no processo, avaliar atendimento (Figura 20) e a opinião de cada 

cliente irá fundamentar a pesquisa.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 01– RESOLUÇÕES NORMATIVAS (RNS) 

 

Resoluções Normativas (RN) Aplicação: 

Resolução Normativa N° 104, de 16/05/2013 Disciplina os procedimentos para a autorização de trabalho a estrangeiros, 

bem como dá outras providências. 

 

Resolução Normativa N° 103, de 16/05/2013 

Disciplina a concessão de autorização de trabalho para obtenção de visto 

temporário a estrangeiro para trabalho no Brasil nas férias relativas a 

período acadêmico em Instituição de ensino no exterior. 

 

 

Resolução Normativa N° 99, de 12/12/2012 

Disciplina a concessão de autorização de trabalho para obtenção de visto 

temporário a estrangeiro com vínculo empregatício no Brasil. 

Revoga as Resoluções Normativas 80, de 16/10/2008 e 96, de 23/11/2011. 

 Disciplina a concessão de autorização de trabalho para obtenção de visto 
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http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/resolucao-normativa-n-104-de-16-05-2013.htm
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A3E7A205F013EC8BFF164445B/RN%20103%2016-05-2013.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A3BAA1B30013BBE67494508E1/RN%2099.pdf
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Resolução Normativa N° 98, de 14/11/2012 

temporário a estrangeiro no Brasil, que venha trabalhar, exclusivamente, na 

preparação, organização, planejamento e execução da Copa das 

Confederações FIFA 2013, da Copa do Mundo FIFA 2014 e dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. 

Resolução Normativa Nº 94, de 16/03/2011 Disciplina a concessão de visto a estrangeiro, estudante ou recém- formado, 

que venha ao Brasil no âmbito de programa de intercâmbio profissional. 

 

 

Resolução Normativa N° 87, de 15/09/2010 

Disciplina a concessão de visto a estrangeiro, vinculado a empresa 

estrangeira, para treinamento profissional junto à filial, subsidiária ou 

matriz brasileira de mesmo grupo econômico. Revoga a Resolução 

Normativa N° 37, 28/09/1999. 

 

Resolução Normativa N° 84, 10/02/2009 

Disciplina a concessão de autorização para fins de obtenção de visto 

permanente para investidor estrangeiro - pessoa física. Revoga a Resolução 

Normativa N° 60, 06/10/2004. 

 

Resolução Normativa n° 81, de 16/10/2008  

Disciplina a concessão de autorização de trabalho para a obtenção de visto 

temporário a tripulante de embarcação de pesca estrangeira arrendada por 

empresa brasileira. Revoga a resolução normativa nº 59/04. 

 

 

Resolução Normativa nº 79, de 12/08/2008  

Dispõe sobre critérios para a concessão de autorização de trabalho e visto 

temporário a estrangeiro, vinculado a Grupo Econômico cuja matriz situe-

se no Brasil, com vistas à capacitação e à assimilação da cultura 

empresarial e em metodologia de gestão da empresa chamante. 

 

Resolução Normativa nº 76, de 03/05/2007 

Disciplina a concessão de autorização de trabalho a estrangeiro na condição 

de atleta profissional, definido em lei. 

Resolução Normativa Nº 72, de 10/10/2006  Disciplina a chamada de profissionais estrangeiros para trabalho a bordo de 

embarcação ou plataforma estrangeira. 

Resolução Normativa Nº 71, de 05/09/2006 Alterada pelas Resoluções Normativas nº 105/2013 e nº 107/2013. 

 

Resolução Normativa Nº 69, de 07/03/2006  

Disciplina a Concessão de autorização de trabalho a estrangeiros na 

condição de artista ou desportista, sem vínculo empregatício. 

 

Resolução Normativa Nº 63, de 06/07/2005 

Disciplina a autorização de trabalho e a concessão de visto permanente a 

estrangeiro para representar, no Brasil, instituição financeira ou 

assemelhada sediada no exterior. 

 

 

Resolução Normativa Nº 62, de 08/12/2004  

Disciplina a concessão de autorização de trabalho e de visto permanente a 

estrangeiro, Administrador, Gerente, Diretor, Executivo, com poderes de 

gestão, de Sociedade Civil ou Comercial, Grupo ou Conglomerado 

econômico. Alterada pela Resolução Normativa n° 95, de 19/08/2011 e pela 

Resolução Normativa n° 104, de 16/05/2013. 

 

 

Resolução Normativa Nº 61, de 08/12/2004 

Disciplina a concessão de autorização de trabalho e de visto a estrangeiro 

sob contrato de transferência de tecnologia e/ou de prestação de serviço de 

assistência técnica, de acordo de cooperação ou convênio, sem vínculo 

empregatício ou em situação de emergência Revogado o Artigo 6° pela 

Resolução Normativa 100 de 23/04/2013. 

Resolução Normativa Nº 35, de 28/09/1999 Chamada de mão-de-obra serviço do Governo brasileiro. 

Resolução Normativa Nº 1, de 29/04/1997 Concessão de visto para professor ou pesquisador de alto nível e para 

cientistas estrangeiros. 

(Fonte: Adaptado do MTE, 2014).  

 

 

 

ANEXO 02 - RELATÓRIO DE PENDÊNCIAS 

1. Processo: 47039.013888/2014-81 

- Estrangeiro: Comprovação de experiência profissional do estrangeiro (devidamente traduzida 

e consularizada) de no mínimo três anos na atividade relacionada com a prestação do serviço 

contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004.  

- Exigência: Apresentar nova comprovação de experiência profissional do estrangeiro 

(devidamente traduzida e consularizada) de no mínimo três anos na atividade relacionada com 

a prestação do serviço contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004, 

tendo em vista que a declaração apresentada não está devidamente conzularizada. 

2. Processo: 47039.013889/2014-25 

- Estrangeiro: Comprovação de experiência profissional do estrangeiro (devidamente traduzida 

http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D3ADC4216013B1A17BBAB7061/RN%2098.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D31B027C20131D3DAFD2170C2/rn_94_2011.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812D5CA2D3012D60C9658D0780/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20Normativa%20n%C2%BA%2087,%20de%2015_09_2010.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BA5F4B7012BA713454612E5/rn_20090210_84.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A2E7311D1012F2C5C3C0F7564/RESOLU%C3%87%C3%83O%20NORMATIVA%20N%C2%BA%2081-%20ALTERADA.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BA5F4B7012BA73B53803EE5/rn_20080812_79.pdf
http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/resolucao-normativa-n-76-de-03-05-2007.htm
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BA5F4B7012BAB0D259A7903/rn_20061010_72.pdf
http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/resolucao-normativa-n-71-de-05-09-2006.htm
http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812BA5F4B7012BAC6EDFF959FA/rn_20060307_69.pdf
http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/resolucao-normativa-n-63-de-06-07-2005.htm
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A3E7A205F013EC8DF42DB0CF5/RN%2062%20atualizada%20RN%20104.pdf
http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C812D3DCADFC3013F58BD13552DDA/RN%2061%20atualizada%20RN%20100.pdf
http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/resolucao-normativa-n-35-de-28-09-1999.htm
http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/resolucao-normativa-n-1-de-29-04-1997.htm
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e consularizada) de no mínimo três anos na atividade relacionada com a prestação do serviço 

contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004. .  Exigência: 

Apresentar nova comprovação de experiência profissional do estrangeiro (devidamente 

traduzida e consularizada) de no mínimo três anos na atividade relacionada com a prestação do 

serviço contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004, tendo em vista 

que a declaração apresentada não está devidamente conzularizada. 

3. Processo: 47039.013891/2014-02 

- Estrangeiro: Comprovação de experiência profissional do estrangeiro (devidamente traduzida 

e consularizada) de no mínimo três anos na atividade relacionada com a prestação do serviço 

contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004. .  Exigência: 

Apresentar nova comprovação de experiência profissional do estrangeiro (devidamente 

traduzida e consularizada) de no mínimo três anos na atividade relacionada com a prestação do 

serviço contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004, tendo em vista 

que a declaração apresentada não está devidamente conzularizada. 

4. Processo: 47039.013893/2014-93 

- Estrangeiro: Comprovação de experiência profissional do estrangeiro (devidamente traduzida 

e consularizada) de no mínimo três anos na atividade relacionada com a prestação do serviço 

contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004. .  Exigência: 

Apresentar nova comprovação de experiência profissional do estrangeiro (devidamente 

traduzida e consularizada) de no mínimo três anos na atividade relacionada com a prestação do 

serviço contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004, tendo em vista 

que a declaração apresentada não está devidamente conzularizada. 

5. Processo: 47039.000960/2015-91 
- Estrangeiro: Comprovação de experiência profissional do estrangeiro (devidamente traduzida 

e consularizada) de no mínimo três anos na atividade relacionada com a prestação do serviço 

contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004. .  Exigência: 

Apresentar comprovação de experiência profissional do estrangeiro de no mínimo três anos na 

atividade relacionada com a prestação do serviço contratado, conforme disposto no art. 2º, 

inciso II, da Resolução Normativa nº. 61 de 08 de dezembro de 2004, uma vez que a 

documentação não está consularizado por repartiação consular brasileira. 

- Requerente: Cópia do contrato de afretamento celebrado com empresa brasileira ou contrato 

de prestação de serviços, ou do contrato de risco, celebrado com empresa brasileira, ou da 

Portaria de Concessão editada pela ANP, conforme disposto no art. 4º, inciso I, da RN nº 

72/06.  

- Exigência: Apresentar aditivo ao contrato cujo prazo alcance o solicitado ao estrangeiro. 

Informamos que a exigência deve ser cumprida no Ministério do Trabalho e Emprego no prazo 

de até 30 dias, sob pena de Indeferimento. 

-  Procuração quando a requerente se fizer representar por procurador, conforme disposto na 

alínea "d" do Inciso I do art. 1° da RN nº 104/2013. .  Exigência: Apresentar prova de que o 

procurador tem poderes de representação junto à empresa requerente na data de assinatura dos 

documentos presente no processo, 09/02/2015. 
6. Processo: 47039.002119/2015-38 

- Requerente: Ato legal que rege a pessoa jurídica, conforme disposto na alínea "a" do Inciso I 

do art. 1º da RN nº 104/2013.  
Exigência: Apresentar o Ato de eleição ou de nomeação do diretor, devidamente registrado na 

junta comercial ou no cartório de registro civil, conforme disposto no art. 1º inciso i, alínea "b" 

da RN nº 104 de 16/05/2013, anterior a data da assinatura do Acordo de Cooperação Técnica. 
7. Processo: 47039.002123/2015-04 

 
- Requerente:  Ato legal que rege a pessoa jurídica, conforme disposto na alínea "a" do Inciso I 

do art. 1º da RN nº 104/2013.  

- Exigência: Apresentar o Ato de eleição ou de nomeação do Sr. Mark Thomas Michael 

Prendergast, devidamente registrado na junta comercial ou no cartório de registro civil, 

conforme disposto no art. 1º inciso i, alínea "b" da RN nº 104 de 16/05/2013, anterior a data da 
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assinatura do Acordo de Cooperação Técnica. 
8. Processo: 47039.014011/2015-98 

- Estrangeiro: Comprovação de escolaridade (devidamente traduzida e consularizada), 

conforme disposto no inciso I do art. 2º da RN nº 99/2012.  

- Exigência: Apresentar comprovação de escolaridade mínima de nove anos, diploma ou 

certificado, devidamente consularizado pela repartição consular brasileira e traduzido por 

tradutor juramentado no Brasil, conforme disposto no art. 1º e art. 2º, parágrafo único, Inciso I 

da RN nº. 99 de 12/12/2012 e e no art. 6º da RN. 104/2013, tendo em vista que a declaração 

apresentada não alcança os 9 nos exigidos pela norma. 
9. Processo: 46094.000579/2015-02 

- Requerente: Ato legal que rege a pessoa jurídica, conforme disposto na alínea "a" do Inciso I 

do art. 1º da RN nº 104/2013.  

- Exigência: Apresentar ato de eleição ou de nomeação do diretor, devidamente registrado na 

Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil, conforme disposto no art. 1º, inciso I, alínea 

"a", da RN 104/2013, na época da assinatura do ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ou 

seja, 31 de março de 2011. 
10. Processo: 47039.003042/2015-13 

- Estrangeiro: Comprovante original de recolhimento da taxa individual de imigração (GRU), 

conforme disposto na alínea "e" do Inciso I do art. 1° da RN nº 104/2013. . Exigência: 

Considerando que foi apresentado apenas o boleto de pagamento; Apresentar comprovante 

original de recolhimento da taxa individual de imigração (GRU), conforme disposto na alínea 

"e" do Inciso I do art. 1° da RN nº 104/2013. - Comprovação de experiência profissional do 

estrangeiro (devidamente traduzida e consularizada) de no mínimo três anos na atividade 

relacionada com a prestação do serviço contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da 

RN nº 61/2004.  

- Exigência: Considerando o art. 2º da Ordem de Serviço nº 001/2015,que diz :"Quando o 

estrangeiro chamado pertencer ou já haver pertencido ao quadro funcional da empresa 

estrangeira, componente do mesmo Grupo Econômico da requerente, o tempo de serviço 

prestado àquela poderá ser demonstrado por meio de declaração fornecida pela empresa no 

Brasil, integrante do mesmo grupo, desde que o declarante esteja investido em poderes de 

gestão na empresa brasileira." Considerando que o declarante é procurador; Apresentar nova 

declaração de experiência profissional,devidamente assinada por declarante investido em 

poderes de gestão na empresa brasileira, conforme art. 2º da Ordem de Serviço nº 001/2015. 
11. Processo: 47039.003047/2015-46 

- Estrangeiro: Comprovação de experiência profissional do estrangeiro (devidamente traduzida 

e consularizada) de no mínimo três anos na atividade relacionada com a prestação do serviço 

contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004. . Exigência: 

Considerando o art. 2º da Ordem de Serviço nº 001/2015,que diz: "Quando o estrangeiro 

chamado pertencer ou já haver pertencido ao quadro funcional da empresa estrangeira, 

componente do mesmo Grupo Econômico da requerente, o tempo de serviço prestado àquela 

poderá ser demonstrado por meio de declaração fornecida pela empresa no Brasil, integrante do 

mesmo grupo, desde que o declarante esteja investido em poderes de gestão na empresa 

brasileira." Considerando que o declarante é procurador; Apresentar nova declaração de 

experiência profissional,devidamente assinada por declarante investido em poderes de gestão 

na empresa brasileira, conforme art. 2º da Ordem de Serviço nº 001/2015. 
12. Processo: 47039.005803/2015-71 

- Requerente: Contrato, acordo de cooperação ou convênio, firmado entre pessoa jurídica 

estrangeira e pessoa jurídica brasileira, conforme disposto no art. 1º da RN nº 61/2004. 

Exigência: Apresentar novo Acordo de Cooperação Técnica, tendo em vista que o acordo 

apresentado está incompleto, não informando o prazo de duração do mesmo. 
13. Processo: 47039.005806/2015-13 

- Requerente: Contrato, acordo de cooperação ou convênio, firmado entre pessoa jurídica 

estrangeira e pessoa jurídica brasileira, conforme disposto no art. 1º da RN nº 61/2004. 

Exigência: Considerando que o Acordo de Cooperação Técnica está incompleto, não 
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informando o prazo de duração do mesmo; Apresentar novo Acordo de Cooperação Técnica 

informando o prazo de duração do mesmo. 
14. Processo: 47039.006004/2015-12 

- Requerente: Ato legal que rege a pessoa jurídica, conforme disposto na alínea "a" do Inciso I 

do art. 1º da RN nº 104/2013. . Exigência: Tendo em vista que a nomeação do Sr. Alfredo 

Amos Damiani, datada em 03 de novembro de 2014, é posterior à assinatura deste no Acordo 

de Cooperação Técnica, assinado em 15 de setembro de 2014. Apresentar ato de eleição ou de 

nomeação do Sr. Alfredo Amos Damiani, devidamente registrado na Junta Comercial ou no 

Cartório de Registro Civil, conforme disposto no art. 1º, inciso I, alínea "a", da RN 104/2013, 

com poderes à época de assinatura do contrato.  

- Estrangeiro: Comprovante original de recolhimento da taxa individual de imigração (GRU), 

conforme disposto na alínea "e" do Inciso I do art. 1° da RN nº 104/2013. . Exigência: 

Apresentar comprovante original de recolhimento da taxa individual da taxa de recolhimento 

da união. 
15. Processo: 47039.006132/2015-66 

- Comprovação de experiência profissional do estrangeiro (devidamente traduzida e 

consularizada) de no mínimo três anos na atividade relacionada com a prestação do serviço 

contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004. 

- Exigência: Apresentar nova comprovação de experiência profissional do estrangeiro de no 

mínimo três anos na atividade relacionada com a prestação do serviço contratado, conforme 

disposto na RN 61/04, art. 2º, inciso II, uma vez que a declaração anexada aos autos está 

genérica e não descreve detalhadamente as funções exercidas pelo estrangeiro, o que 

impossibilita verificar a compatibilidade da experiência com a função a ser exercida. 
16. Processo: 47039.006001/2015-89 

- Requerente: Contrato, acordo de cooperação ou convênio, firmado entre pessoa jurídica 

estrangeira e pessoa jurídica brasileira, conforme disposto no art. 1º da RN nº 61/2004. . 

Exigência: Apresentar novo Contrato, acordo de Acordo de Cooperação Técnica , firmado 

entre pessoa jurídica estrangeira e pessoa jurídica brasileira, conforme disposto no art. 1º da 

RN nº 61/2004, visto que o apresentado encontra-se incompleto. 
17. Processo: 47041.002894/2015-44 

- Requerente: Cópia do contrato de afretamento celebrado com empresa brasileira ou contrato 

de prestação de serviços, ou do contrato de risco, celebrado com empresa brasileira, ou da 

Portaria de Concessão editada pela ANP, conforme disposto no art. 4º, inciso I, da RN nº 

72/06. Exigência: Esclarecer o prazo de início do contrato apresentado. 
18. Processo: 47039.006920/2015-52 

- Requerente: Comprovante de competência legal do representante da empresa estrangeira que 

firmou o contrato, acordo ou convênio, mediante apresentação do ato que lhe conferiu este 

poder, segundo a legislação do país de origem, conforme disposto no §3º do art. 2º da RN nº 

61/2004. 

- Exigência: Comprovante de competência legal do representante da empresa estrangeira que 

firmou o contrato, acordo ou convênio, mediante apresentação do ato que lhe conferiu este 

poder, segundo a legislação do país de origem, conforme disposto no §3º do art. 2º da RN nº 

61/2004 - Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho, conforme disposto no art. 

1º da RN nº 104/2013. . Exigência: Apresentar Formulário de Requerimento de Autorização de 

Trabalho, conforme disposto no art. 1º da RN nº 104/2013. 
19. SEGUNDA EXIGÊNCIA  

- Requerente: Comprovante de competência legal do representante da empresa estrangeira que 

firmou o contrato, acordo ou convênio, mediante apresentação do ato que lhe conferiu este 

poder, segundo a legislação do país de origem, conforme disposto no §3º do art. 2º da RN nº 

61/2004.  

Exigência: Considerando que a comprovação de competência legal do representando da 

empresa estrangeira não está consularizado; Apresentar novo comprovante de competência 

legal do representante da empresa estrangeira que firmou o contrato, acordo ou convênio, 

mediante apresentação do ato que lhe conferiu este poder, segundo a legislação do país de 
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origem,devidamente consularizado, conforme disposto no §3º do art. 2º da RN nº 61/2004 e art. 

6º da RN 104. 
20. Processo: 47041.003369/2015-46 

- Requerente: Cópia do contrato de afretamento celebrado com empresa brasileira ou contrato 

de prestação de serviços, ou do contrato de risco, celebrado com empresa brasileira, ou da 

Portaria de Concessão editada pela ANP, conforme disposto no art. 4º, inciso I, da RN nº 

72/06. 

- Exigência: Apresentar aditivo ao contrato da embarcação cujo prazo alcance o solicitado ao 

estrangeiro. 
21. Processo: 47039.008088/2015-29 

- Estrangeiro: Comprovação de experiência profissional do estrangeiro (devidamente traduzida 

e consularizada) de no mínimo três anos na atividade relacionada com a prestação do serviço 

contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004. 

- Exigência: Considerando que a comprovação de experiência apresentada não informa o 

período que o estrangeiro exerceu suas funções na empresa; Considerando que o Formulário de 

Requerimento e Autorização de Trabalho informa que o estrangeiro ingressou na referida 

empresa em 2014; Considerando que o estrangeiro não possui o mínimo de 3 anos de 

experiência exigidos pela RN 61 na empresa; Apresentar nova comprovação de experiência 

profissional do estrangeiro (devidamente traduzida e consularizada) de no mínimo três anos na 

atividade relacionada com a prestação do serviço contratado, conforme disposto no Inciso II do 

art. 2º da RN nº 61/2004. 
22. Processo: 47039.008382/2015-31 

- Comprovação de experiência profissional do estrangeiro (devidamente traduzida e 

consularizada) de no mínimo três anos na atividade relacionada com a prestação do serviço 

contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004. 

- Exigência: Considerando que a compovação de experiência apresentada não informa há 

quanto tempo o estrangeiro atua junto ao Grupo, impossibilitando a análise dos 3 anos de 

experiência exigidos pela RN 61. Apresentar nova comprovação de experiência profissional do 

estrangeiro (devidamente traduzida e consularizada) de no mínimo três anos na atividade 

relacionada com a prestação do serviço contratado, informando o período de experiência do 

estrangeiro na empresa, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004. 
23. Processo: 47039.008417/2015-31 

- Requerente: Ato legal que rege a pessoa jurídica, conforme disposto na alínea "a" do Inciso I 

do art. 1º da RN nº 104/2013.  

 Exigência: Apresentar ato de eleição ou de nomeação do Sr. STEPHEN EDWIN LAYTON 

devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil, conforme 

disposto no art. 1º inciso I. alínea "a". da RN 10412013, tendo em vista que o mesmo assina o 

1° aditivo do acordo de cooperação técnica em 06 de maio de 2015.  

- Estrangeiro: Comprovação de experiência profissional do estrangeiro (devidamente traduzida 

e consularizada) de no mínimo três anos na atividade relacionada com a prestação do serviço 

contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004.  

- Exigência: Considerando que conforme item 2 da Ordem de Serviço n° 01/2015, quando o 

estrangeiro chamado pertencer ou já haver pertencido ao quadro funcional da empresa 

estrangeira, componente do mesmo Grupo Econômico da requerente, o tempo de serviço 

prestado àquela poderá ser demonstrado por meio de declaração fornecida pela empresa no 

Brasil, integrante do mesmo grupo, desde que o declarante esteja investido em poderes de 

gestão na empresa brasileira, apresentar nova declaração de experiência de acordo com a citada 

Ordem informando o nome da empresa onde o estrangeiro desempenha ou desempenhou suas 

funções para que seja analisado se empresas fazem parte do mesmo grupo econômico da 

requerente. 
24. Processo: 47039.008378/2015-72 

- Requerente: Outros documentos e/ou justificativas 05. Exigência: Considerando que já 

foram concedidas sucessivas autorizações para o estrangeiro em questão com base na RN 

61/2004; Tendo em vista o interesse da empresa em manter o estrangeiro; e Considerando o 
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disposto no § único do art. 4º da RN 61/04, a requerente deverá promover sua contratação nos 

moldes da legislação trabalhista brasileira, não cabendo portanto uma nova autorização de 

trabalho pela RN 61/2004; Diante do exposto, esclarecer a vinda do estrangeiro mais uma vez 

pela RN 61. 
25. SEGUNDA EXIGÊNCIA 

 - Requerente: Outros documentos e/ou justificativas 05. 

Exigência: Apresentar cópia do passaporte do estrangeiro para a comprovação da estada do 

mesmo no Brasil. 
26. Processo: 47039.009480/2015-95 

- Requerente: Plano detalhado de treinamento, em conformidade com o contrato, acordo ou 

convênio, conforme disposto no Inciso IX do art. 2º da RN nº 61/2004.  

Exigência: Apresentar novo plano detalhado de treinamento, em conformidade com o contrato, 

acordo ou convênio, conforme disposto no Inciso IX do art. 2º da RN nº 61/2004, informando 

as empresas clientes que receberão treinamento e seus respectivos funcionários. 
27. Processo: 47039.009639/2015-71 

- Estrangeiro: Comprovação de experiência profissional do estrangeiro (devidamente traduzida 

e consularizada) de no mínimo três anos na atividade relacionada com a prestação do serviço 

contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004.  

Exigência: Considerando que a comprovação de experiência informa que o estrangeiro possui 

experiência no Grupo Harris Pye, mas não informa em qual empresa o estrangeiro exerce suas 

funções; Apresentar nova comprovação de experiência profissional do estrangeiro 

(devidamente traduzida e consularizada) de no mínimo três anos na atividade relacionada com 

a prestação do serviço contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004, 

informando em qual empresa o estrangeiro exerceu suas funções. 
28. Processo: 47039.008412/2015-17 

- Requerente: Ato legal que rege a pessoa jurídica, conforme disposto na alínea "a" do Inciso I 

do art. 1º da RN nº 104/2013. 

Exigência: Apresentar ato de eleição ou de nomeação do diretor devidamente registrado na 

Junta Comercial ou no Cartório de Registro Civil, conforme disposto no art. 1º inciso I. alínea 

"a" da RN 10412013, tendo em vista que o mesmo assina o 1° aditivo do acordo de cooperação 

técnica em 06 de maio de 2015. 
29. Processo: 47039.011860/2015-90 

- Requerente - Outros documentos e/ou justificativas 01. Exigência: Considerando que já foi 

concedido autorização e prorrogação para o estrangeiro em questão com base na RN 61/2004; 

Tendo em vista o interesse da empresa em manter o estrangeiro; e Considerando o disposto no 

§ único do art. 4º da RN 61/04, a requerente deverá promover sua contratação nos moldes da 

legislação trabalhista brasileira, não cabendo portanto uma nova autorização de trabalho pela 

RN 61/2004, diante do exposto esclarecer a vinda do estrangeiro mais uma vez pela RN 61. 
30. Processo: 47039.013096/2015-97 

- Requerente: Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho, conforme disposto no 

art. 1º da RN nº 104/2013. Exigência: Considerando o disposto no artigo 2º, parte final da Lei 

6.815/80 que estabelece a proteção do trabalhador nacional; Considerando ainda que já foram 

deferidos 72 processos autorização de trabalho a estrangeiros com base na RN 61/2004 para 

uma empresa no período de 01 ano; Considerando que a empresa requerente possui apenas 90 

empregados contratados, conforme o Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho; 

apresentar esclarecimentos quanto à necessidade da vinda de mais estrangeiros e a necessidade 

da vinda pelo prazo de 01 ano. 
31. Processo: 47039.013284/2015-15 

- Requerente: Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho, conforme disposto no 

art. 1º da RN nº 104/2013. Exigência: Demonstrar a efetivação do cancelamento dos processos 

citados pela requerente. 
32. Processo: 47039.013094/2015-06 

- Requerente: Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho, conforme disposto no 

art. 1º da RN nº 104/2013. Exigência: Considerando o disposto no artigo 2º, parte final da Lei 
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6.815/80 que estabelece a proteção do trabalhador nacional; Considerando ainda que já foram 

deferidos 72 processos autorização de trabalho a estrangeiros com base na RN 61/2004 para 

uma empresa no período de 01 ano; Considerando que a empresa requerente possui apenas 90 

empregados contratados, conforme o Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho; 

apresentar esclarecimentos quanto à necessidade da vinda de mais estrangeiros e a necessidade 

da vinda pelo prazo de 01 ano. 
33. Processo: 47039.013100/2015-17 

- Requerente: Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho, conforme disposto no 

art. 1º da RN nº 104/2013. Exigência: Considerando o disposto no artigo 2º, parte final da Lei 

6.815/80 que estabelece a proteção do trabalhador nacional; Considerando ainda que já foram 

deferidos 72 processos com autorização de trabalho a estrangeiros com base na RN 61/2004 

para uma empresa no período de 01 ano; Considerando que a empresa requerente possui apenas 

90 empregados contratados, conforme o Formulário de Requerimento de Autorização de 

Trabalho; apresentar esclarecimentos quanto à necessidade da vinda de mais estrangeiros e a 

necessidade da vinda pelo prazo de 01 ano. 
34. Processo: 47039.013373/2015-61 

- Requerente: Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho, conforme disposto no 

art. 1º da RN nº 104/2013. Exigência: Considerando o disposto no artigo 2º, parte final da Lei 

6.815/80 que estabelece a proteção do trabalhador nacional; Considerando ainda que já foram 

deferidos 72 processos autorização de trabalho a estrangeiros com base na RN 61/2004 para 

uma empresa no período de 01 ano; Considerando que a empresa requerente possui apenas 90 

empregados contratados, conforme o Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho; 

apresentar esclarecimentos quanto à necessidade da vinda de mais estrangeiros e a necessidade 

da vinda pelo prazo de 01 ano. 
35. Processo: 47039.013375/2015-51 

- Requerente: Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho, conforme disposto no 

art. 1º da RN nº 104/2013. Exigência: Considerando o disposto no artigo 2º, parte final da Lei 

6.815/80 que estabelece a proteção do trabalhador nacional; Considerando ainda que já foram 

deferidos 72 processos autorização de trabalho a estrangeiros com base na RN 61/2004 para 

uma empresa no período de 01 ano; Considerando que a empresa requerente possui apenas 90 

empregados contratados, conforme o Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho; 

apresentar esclarecimentos quanto à necessidade da vinda de mais estrangeiros e a necessidade 

da vinda pelo prazo de 01 ano. 
36. Processo: 47039.013377/2015-40 

- Requerente: Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho, conforme disposto no 

art. 1º da RN nº 104/2013. Exigência: Considerando o disposto no artigo 2º, parte final da Lei 

6.815/80 que estabelece a proteção do trabalhador nacional; Considerando ainda que já foram 

deferidos 72 processos autorização de trabalho a estrangeiros com base na RN 61/2004 para 

uma empresa no período de 01 ano; Considerando que a empresa requerente possui apenas 90 

empregados contratados, conforme o Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho; 

apresentar esclarecimentos quanto à necessidade da vinda de mais estrangeiros e a necessidade 

da vinda pelo prazo de 01 ano. 
37. Processo: 47039.013383/2015-05 

- Requerente: Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho, conforme disposto no 

art. 1º da RN nº 104/2013. Exigência: Considerando o disposto no artigo 2º, parte final da Lei 

6.815/80 que estabelece a proteção do trabalhador nacional; Considerando ainda que já foram 

deferidos 72 processos autorização de trabalho a estrangeiros com base na RN 61/2004 para 

uma empresa no período de 01 ano; Considerando que a empresa requerente possui apenas 90 

empregados contratados, conforme o Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho; 

apresentar esclarecimentos quanto à necessidade da vinda de mais estrangeiros e a necessidade 

da vinda pelo prazo de 01 ano. 
38. Processo: 47039.013384/2015-41 

- Requerente: Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho, conforme disposto no 

art. 1º da RN nº 104/2013. Exigência: Considerando o disposto no artigo 2º, parte final da Lei 
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6.815/80 que estabelece a proteção do trabalhador nacional; Considerando ainda que já foram 

deferidos 72 processos autorização de trabalho a estrangeiros com base na RN 61/2004 para 

uma empresa no período de 01 ano; Considerando que a empresa requerente possui apenas 90 

empregados contratados, conforme o Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho; 

apresentar esclarecimentos quanto à necessidade da vinda de mais estrangeiros e a necessidade 

da vinda pelo prazo de 01 ano. 
39. Processo: 47039.011910/2015-39 

- Requerente: Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho, conforme disposto no 

art. 1º da RN nº 104/2013. Exigência: Considerando o disposto no artigo 2º, parte final da Lei 

6.815/80 que estabelece a proteção do trabalhador nacional; Considerando ainda que já foram 

deferidos 72 processos autorização de trabalho a estrangeiros com base na RN 61/2004 para 

uma empresa no período de 01 ano; Considerando que a empresa requerente possui apenas 90 

empregados contratados, conforme o Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho; 

apresentar esclarecimentos quanto à necessidade da vinda de mais estrangeiros e a necessidade 

da vinda pelo prazo de 01 ano. 
40. Processo: 47039.012750/2015-45 

- Requerente: Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho, conforme disposto no 

art. 1º da RN nº 104/2013. Exigência: Considerando o disposto no artigo 2º, parte final da Lei 

6.815/80 que estabelece a proteção do trabalhador nacional; Considerando ainda que já foram 

deferidos 72 processos autorização de trabalho a estrangeiros com base na RN 61/2004 para 

uma empresa no período de 01 ano; Considerando que a empresa requerente possui apenas 90 

empregados contratados, conforme o Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho; 

apresentar esclarecimentos quanto à necessidade da vinda de mais estrangeiros e a necessidade 

da vinda pelo prazo de 01 ano. 
41. Processo: 47039.003458/2015-31 

- Requerente: Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho, conforme disposto no 

art. 1º da RN nº 104/2013. 

Exigência: Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho, conforme disposto no art. 

1º da RN nº 104/2013, tendo em vista que o formulário apresentado refere-se a outro 

estrangeiro. - Plano detalhado de treinamento, em conformidade com o contrato, acordo ou 

convênio, conforme disposto no Inciso IX do art. 2º da RN nº 61/2004. . Exigência: Plano 

detalhado de treinamento, em conformidade com o contrato, acordo ou convênio, conforme 

disposto no Inciso IX do art. 2º da RN nº 61/2004, tendo em vista que o plano de treinamento 

apresentado refere-se a outro estrangeiro.  

- Estrangeiro: Cópia de página do passaporte que contenha o número, nome, data de 

nascimento, nacionalidade e fotografia do estrangeiro, conforme disposto na alínea "a" do 

Inciso II do art. 1° da RN nº 104/2013.  

Exigência: Cópia de página do passaporte que contenha o número, nome, data de nascimento, 

nacionalidade e fotografia do estrangeiro, conforme disposto na alínea "a" do Inciso II do art. 

1° da RN nº 104/2013. - Comprovação de experiência profissional do estrangeiro (devidamente 

traduzida e consularizada) de no mínimo três anos na atividade relacionada com a prestação do 

serviço contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004. 

Exigência: Comprovação de experiência profissional do estrangeiro (devidamente traduzida e 

consularizada) de no mínimo três anos na atividade relacionada com a prestação do serviço 

contratado, conforme disposto no Inciso II do art. 2º da RN nº 61/2004. 
42. SEGUNDA EXIGÊNCIA: 

- Requerente: Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho, conforme disposto no 

art. 1º da RN nº 104/2013. 

Exigência: Considerando que já foram concedidas SUCESSIVAS autorizações de trabalho sem 

vínculo empregatício para o estrangeiro pela mesma requerente, contrariando o disposto no § 

único do art. 4º da RN 61/04; Tendo em vista o interesse da empresa em manter o estrangeiro; 

e Considerando o disposto no § único do art. 4º da RN 61/04, a requerente deverá promover 

sua contratação nos moldes da legislação trabalhista brasileira, apresentar justificativa para 

solicitação de uma nova autorização de trabalho pela 61/2004. 
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43. Processo: 47039.008888/2015-40 
- Requerente: Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho, conforme disposto no 

art. 1º da RN nº 104/2013. Exigência: Formulário de Requerimento de Autorização de 

Trabalho, conforme disposto no art. 1º da RN nº 104/2013, tendo em vista que o formulário 

apresentado refere-se a outro estrangeiro. Plano detalhado de treinamento, em conformidade 

com o contrato, acordo ou convênio, conforme disposto no Inciso IX do art. 2º da RN nº 

61/2004. . Exigência: Plano detalhado de treinamento, em conformidade com o contrato, 

acordo ou convênio, conforme disposto no Inciso IX do art. 2º da RN nº 61/2004, tendo em 

vista que o Plano de Treinamento apresentado refere-se a outro estrangeiro. 
44. Processo: 47039.013378/2015-94 

- Requerente: Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho, conforme disposto no 

art. 1º da RN nº 104/2013. Exigência: Demonstrar a efetivação do cancelamento dos processos 

citados pela requerente. 
45. Processo: 47039.013380/2015-63 

- Requerente: Formulário de Requerimento de Autorização de Trabalho, conforme disposto no 

art. 1º da RN nº 104/2013. Exigência: Demonstrar a efetivação do cancelamento dos processos 

citados pela requerente. 
 (Fonte: Adaptado do MTb, 2015).   

 

 

 


