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Resumo 

 

Este estudo busca examinar fatores de disfunção burocrática que ocorrem num departamento 

do CEFET-RJ, na qual se destaca a falta de tecnologia e inovação no ambiente organizacional, 

que, entre outros males, ocasiona gastos excessivos de papel, trazendo prejuízos financeiros, 

ambientais, logísticos e de material para a Instituição, seus funcionários e seus usuários. 

Assim sendo, este trabalho procura explorar a temática apresentando ao leitor o 

funcionamento interno do departamento, com exemplos bibliográficos de sucesso no contexto 

público que enfrentaram a mesma problemática, também compreender as opiniões dos alunos 

quanto à possível solução proposta no relatório, visando embasar o trabalho e compreender a 

percepção dos mesmos.  

 

Palavras-chave: documento, burocracia, inovação. 

 

1 - Introdução 

 

 Na atual conjuntura organizacional, marcada por constantes transformações sociais e 

tecnológicas, os usuários (cidadãos) exigem cada vez mais um serviço de qualidade, agilidade 

e transparência, impulsionando as organizações públicas a se reestruturarem e se adequarem a 

essas mudanças, rompendo com aspectos burocráticos, e abrindo espaço para as inovações. 

Tendo em vista a realidade mencionada, este trabalho se propõe a responder a seguinte 

questão: como minimizar os impactos que a burocratização e a consequente falta de 

ferramentas de inovação geram à administração pública, à qualidade do serviço público e à 

satisfação de alunos do CEFET-RJ? 

O relatório técnico visa explorar disfunções burocráticas estudadas por Merton (1970), 

que se fazem presentes nos processos organizacionais de elaboração de documentos na 

secretaria de alunos do CEFET-RJ, analisando as suas consequências para a administração 

pública e seus funcionários, como também para os alunos da Instituição. 

O tema em questão foi selecionado devido à observância de constantes reclamações 

por parte dos alunos sobre a lentidão e falta de flexibilidade para se conseguir retirar um 

documento acadêmico, bem como pela insatisfação dos funcionários por trabalharem com um 

sistema antigo e sem inovações tecnológicas que permitam um acesso mais rápido e eficaz 

aos documentos. 

Também se deve destacar que esta pesquisa é relevante para a administração pública 

como um todo e para a sociedade que utiliza os serviços públicos, pois a mesma visa apontar 

as facilidades e as vantagens encontradas na substituição do papel por documentos 

eletrônicos, e mostrar a importância do investimento em tecnologia de informação no setor 

público para flexibilizar os processos organizacionais, reduzir o tempo e os custos com os 

mailto:lidiacdantas@gmail.com


 

 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

 

 2 

 

mesmos e alcançar os objetivos com presteza e eficácia, benefícios estes já estudados por 

Murphy (2002). 

Este trabalho tem por fundamento teórico a influência de diversos autores que 

estudaram a consequência das disfunções burocráticas e da falta de inovação nas 

organizações, como Minstzberg (2009), Costa (2008), Borelli e Tomaél (2012), entre outros 

que contribuíram para a elaboração das informações aqui presentes; e a metodologia proposta 

consiste em aplicar um questionário virtual para os alunos no tocante a necessidade da 

informatização dos documentos e suas consequências, extraindo a opinião e posicionamento 

dos mesmos; e através dos dados compilados e analisados, embasar uma solução ao problema. 

 

2 - Apresentação do Caso 
 

O Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ) 

trata-se de uma Instituição pública federal com ensino profissionalizante, pertencente ao 

Ministério da Educação. A organização oferece cursos técnicos integrados de nível médio, 

subsequentes, tecnológicos, de graduação e de pós-graduação, disponíveis nas modalidades 

presenciais e a distância. 

A Instituição possui oito campi de atuação, sendo o campus sede (Maracanã) o objeto 

de estudo desta pesquisa. O campus Maracanã é composto atualmente de 2.839 alunos do 

nível médio, 3.961 alunos do nível superior, 442 docentes e 326 técnico-administrativos, 

possui seis Diretorias: Diretoria Geral, Diretoria de Administração e Planejamento, Diretoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação, Diretoria de Extensão, Diretoria de Gestão Estratégica e 

Diretoria de Ensino, sendo a última, foco deste estudo, em específico o Departamento de 

Administração e Recursos Acadêmicos (DERAC). 

O DERAC é um departamento de secretaria voltado aos alunos, onde são realizadas 

entregas de diversos documentos acadêmicos como histórico escolar, comprovante de 

matrícula, declaração de estágio, diplomas e certificados, entre outros, sendo todos esses 

obtidos por funcionários (técnico-administrativos) responsáveis, através de um sistema de 

informação.  

No entanto, observa-se que esse serviço tem gerado muitos custos de papelório devido 

ao seguinte fluxo: o aluno solicitante procura a sala de atendimento do DERAC e preenche 

um formulário apontando o documento que necessita e o entrega ao funcionário terceirizado, 

o mesmo repassa ao servidor responsável, que imprimirá o documento em um papel timbrado, 

acarretando muito desperdício de papel e custos com pessoal: uma vez que os servidores 

responsáveis poderiam atuar em uma área de maior relevância na Instituição caso o serviço 

fosse informatizado; também ocorre morosidade na entrega do documento ao aluno devido à 

grande quantidade de pedidos. Este processo pode ser visto com mais clareza através do 

fluxograma apresentado na figura 1. 

 

Figura 1 – Fluxograma do processo documental no DERAC. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

3 – Revisão Bibliográfica  

 

3.1 - Burocracia na administração pública 

 

Minstzberg (2009) explora como trabalhar de forma eficaz em cinco tipos de estrutura 

de organização, sendo uma delas a burocracia profissional, que de acordo com o autor, seu 

principal mecanismo de coordenação é a padronização de habilidades. O seguinte trecho 

exemplifica bem o que ocorre nesse tipo de estrutura organizacional: 

 
Todas as burocracias estão equipadas para ambientes estáveis; são estruturas de 

desempenho desenhadas para programas perfeitos que preveem as prováveis 

contingências, não estruturas de solução de problemas desenhadas para criar novos 

programas destinados às necessidades nunca antes encontradas (MINSTIZBERG, 

2009, p. 233). 
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O autor retrata que um dos problemas organizacionais que ocorrem neste tipo de 

estrutura administrativa trata-se da dificuldade de inovação, sendo o mesmo também um 

problema encontrado na organização estudada, devido à inflexibilidade e resistência a 

mudanças de cunho tecnológico. 

As disfunções burocráticas e seus malefícios foram tratados por Oliveira (2006), 

podendo-se notar que: 

 
As disfunções como irregularidades ou anormalidades que se confundem nos 

processos administrativos das organizações, ocasionando confrontos até mesmo no 

comportamento do indivíduo no ambiente de trabalho, faz com que os objetivos 

pretendidos pela organização deixem de ser atendidos e a qualidade de vida dos 

indivíduos da organização se torne insatisfatória (OLIVEIRA, 2006, p. 291-292). 
 

 Grande parte das organizações públicas ainda exerce suas atividades baseadas no 

modelo burocrático de administração e com isso, apresentam também as características de 

disfunções estudadas por Merton (1970): internalização das regras, apego aos regulamentos, 

excesso de papelório e de formalismo, resistência a mudanças, dificuldade no atendimento a 

clientes, entre outros que acarretam uma organização engessada e inflexível. 

 

3.2 – Inovação na Gestão Pública 

 

Furtado e Jacinto (2011) argumentam que o Governo Eletrônico é uma nova fase na 

administração pública que tem como alvo ofertar serviços eficientes, transparentes e seguros 

para a população. Quanto a essa obra e visando enriquecimento para a pesquisa no CEFET-

RJ, destaque-se o seguinte comentário sobre o que o Brasil vem realizando nesta área: 

 
Projetos que visam facilitar o acesso às tecnologias para a população em massa, 

informatizar escolas e comunidades rurais, como também desburocratizar os 

processos da gestão, proporcionar mecanismos que garantam a transparência das 

ações do governo, possibilitando a sociedade verificar regularmente essas 

informações; renovando também as formas de trabalho e rotinas dos servidores 

públicos espalhados pelo país, otimizando seus serviços através de sistemas 

inovadores. (FURTADO; JACINTO, 2010, p. 01). 

 

 Constata-se que o uso de E-GOV otimiza os serviços públicos de maneira eficiente, 

melhora a relação entre o Governo (órgão público) e os cidadãos, torna mais fácil o 

cumprimento dos princípios inerentes à administração pública e contribui com a eliminação 

da burocracia organizacional. 

Costa (2008) demonstra a importância do investimento em inovação através de um 

estudo de caso sobre o SEBRAE/AL. Nesta Instituição, a partir de 2007, foi implementada 

uma ferramenta de e-commerce realizando uma parceria com a Câmara Brasileira de 

Comércio Eletrônico; juntos lançaram o site “bolsa de negócios” que funciona como 

aproximação e colaboração entre as empresas cadastradas. Também passaram a fazer uso da 



 

 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – RELATÓRIO TÉCNICO 

 

 5 

 

ferramenta de Gerenciamento de Relacionamento de Clientes (CRM) visando maior 

satisfação do cliente com a entrega do serviço. 

Com isso, pode-se extrair do texto que atualmente a Tecnologia da Informação se faz 

muito necessária para facilitar e qualificar os processos organizacionais, atrelando-os a 

sistemas de informação integrados, gestão de dados, e outras ferramentas informatizadas de 

gestão. 

Em “Gestão de processo na implantação de um sistema de informação acadêmica: a 

experiência da UFPA”, Cordeiro, Vilhena e Nascimento (2014) pretendem estudar a gestão do 

processo de implantação do sistema de informação acadêmica na Universidade Federal do 

Pará. A universidade, em 2006, implantou um sistema que também é utilizado no CEFET-RJ, 

o “Sistema de Informação de Ensino (SIE)”, esta ferramenta possibilita que em tempo real 

estejam integrados todos os departamentos da Universidade, sendo seus usuários os 

professores, alunos e funcionários administrativos. 

Pode-se extrair do artigo, que para um sistema de informação ter sua implantação e 

manipulação satisfatórios é preciso que os procedimentos antigos se adéquem às novas 

técnicas de gestão, que os novos processos de trabalho sejam mapeados e completamente 

descritos, e que os usuários recebam devido treinamento por parte da equipe técnica para que 

possam aceitar, compreender e manusear o sistema sem dificuldades e resistências. 

 

3.3 – Substituição de papel por documento eletrônico 

 

Silva (2012), em seu livro, conta como a Receita Federal conseguiu eliminar o uso de 

papel em suas atribuições. Tendo como base o governo eletrônico, o autor tem como objetivo 

demonstrar a importância para a administração pública e para toda a sociedade em substituir o 

papel pela sua imagem, em outras palavras: com o auxílio da tecnologia da informação, 

implantar um gerenciamento eletrônico de documentos e fluxo de trabalho. 

A obra de Silva (2012) é utilizada como referencial por se aprofundar na temática 

presente neste trabalho, demonstrando as dificuldades encontradas para a implementação de 

uma gestão informatizada, assim como ocorre na instituição estudada, também se destaca a 

conclusão de que ao se fazer uso da ferramenta de informação integrada e informatizada, a 

administração pública exerce o princípio da eficiência, pois facilita o controle administrativo, 

e os princípios da publicidade e transparência, uma vez que os processos eletrônicos tornam-

se mais acessíveis aos usuários dos serviços públicos. 

Ortega (2008) em um texto voltado à área da biblioteconomia retrata a relação do 

documento com a sua produção e organização, considerando importante a informatização do 

mesmo para facilitar os processos que o envolvem tanto em uma biblioteca, como em outro 

tipo de organização, o que muito se aproxima da temática explorada na presente pesquisa, que 

visa tornar clara a necessidade de diminuir o excesso de papel gasto, através do documento 

eletrônico. 

 
Parte do pressuposto de que a noção de produção de documentos torna-se 

mais evidente na produção do documento eletrônico, quando ocorre uma 

aproximação entre as etapas de edição do texto do autor e as de 
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representação, visando à sua recuperação em sistemas de informação 

(ORTEGA, 2008, p. 01). 
 

Este trecho reforça o fundamento do documento eletrônico e de sua contribuição para 

as Organizações. 

Borelli e Tomaél (2012) objetivaram externar, através de um estudo de caso, que as 

organizações apesar de fazerem uso de Sistemas de Informação para compartilhar 

informações, mantêm ainda uma cultura muito forte quanto ao apego por documento físico e 

aos atos presenciais, demonstrando que é necessário conscientizar e fomentar o uso de 

documentos eletrônicos. Há, tanto no contexto estudado pelas autoras quanto no objeto desta 

pesquisa, funcionários que insistem em resistir às mudanças e ferramentas automatizadas, 

como também há sistemas que não suprem todas as necessidades organizacionais de maneira 

eficiente, devido a lacunas e erros de informação, o que acaba gerando desconfiança e 

insatisfação por parte de alguns usuários. 

O artigo “O Sistema UFSC sem papel sob a perspectiva da Inovação” constitui-se de 

um estudo de campo realizado na Universidade Federal de Santa Catarina sobre o Sistema de 

Informação implantado, o mesmo trata-se de um sistema único que contém todas as 

informações necessárias para nortear os processos administrativos. De acordo com os autores: 

 
Diante da importante missão que as instituições públicas possuem para a 

sociedade, a informação passa a ser recurso fundamental para a identificação 

e o atendimento das demandas da sociedade e, sobretudo, para que possam 

inovar constantemente, pois, com isso, desenvolvem a capacidade de se 

antecipar e de se ajustar a novos cenários (SILVA; JACOBSEN; ALMEIDA; 

DE OLIVO, 2013). 
 

Esse artigo aponta a importância de uma informação ser devidamente gerada e 

repassada, de modo que esteja atrelada a inovações, que permitirão uma organização mais 

competitiva e qualificada. 

Em “Gestão de processo na implantação de um sistema de informação acadêmica: a 

experiência da UFPA”, Cordeiro, Vilhena e Nascimento (2014) pretendem estudar a gestão do 

processo de implantação do sistema de informação acadêmica na Universidade Federal do 

Pará. A universidade, em 2006, implantou um sistema que também é utilizado no CEFET-RJ, 

o “Sistema de Informação de Ensino (SIE)”, esta ferramenta possibilita que em tempo real 

estejam integrados todos os departamentos da Universidade, sendo seus usuários os 

professores, alunos e funcionários administrativos. 

Pode-se extrair do artigo, que para um sistema de informação ter sua implantação e 

manipulação satisfatórios é preciso que os procedimentos antigos se adéquem às novas 

técnicas de gestão, que os novos processos de trabalho sejam mapeados e completamente 

descritos, e que os usuários recebam devido treinamento por parte da equipe técnica para que 

possam aceitar, compreender e manusear o sistema sem dificuldades e resistências. 

A bibliografia ora exposta demonstra a importância para a administração pública em 

utilizar ferramentas organizacionais eletrônicas e integradas no processo de documentação e 

em toda sua estrutura, e para fomentar, através de exemplos positivos, que é possível 
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implementar tais ferramentas de gestão e que as mesmas trazem diversas facilidades e 

praticidade para os processos realizados nas organizações públicas. 

 

4 – Plano de Ação 

 

Tendo como referência os autores aqui citados, e também a experiência do que já 

ocorre em outras Instituições de ensino como UFF e UFRJ, este estudo propõe a 

flexibilização dos processos administrativos referentes a documentos de alunos, através de um 

sistema informatizado em que o aluno possa retirar seu documento em uma plataforma online, 

diminuindo a demora e os custos burocráticos para o corpo discente e funcionários. 

 Para que a proposta sugerida tenha sustentação prática de quem de fato será 

contemplado com a mesma, fora elaborado um pequeno questionário destinado a uma 

amostragem de alunos, para coletar suas impressões acerca do tema abordado. O questionário 

(pesquisa quantitativa e qualitativa) tem o objetivo de validar a hipótese apontada, e entender 

a motivação dos alunos em aderir ao projeto. 

Para obter uma resposta mais objetiva e não ser cansativo para os entrevistados, esta 

ferramenta de gestão foi criada contendo três perguntas; a primeira sobre o segmento que o 

aluno se encontra no CEFET, a segunda questiona se o mesmo considera importante a oferta 

de documentos acadêmicos através da plataforma digital e a terceira é para entender a 

motivação da resposta anterior.  

A pesquisa ocorreu no mês de fevereiro (início das aulas) dentro do próprio 

departamento, e contou com a participação de 112 alunos, dos níveis médio e superior. As 

respostas podem ser observadas mediante a figura 2. 

 

Figura 2 – Resumo gráfico da pesquisa. 
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Fonte: Google formulários (2019). 

 

A pesquisa aplicada aponta que mais de 90% dos alunos concordam com a proposta de 

retirar seus documentos via plataforma digital, e consideram que esta medida trará mais 

rapidez e praticidade para a rotina escolar, inclusive durante a coleta de informações muitos 

expuseram suas queixas quanto à burocracia administrativa presente no CEFET. 

Além da aplicação e análise do questionário, este estudo também utiliza a ferramenta 

de gestão organizacional 5W2H. “Esta metodologia é utilizada principalmente no 

mapeamento e padronização de processos, na elaboração de planos de ação e no 

estabelecimento de procedimentos associados e indicadores.” (VERGARA, 2006). A 

ferramenta consiste em desenvolver respostas para sete perguntas: “WHAT (o que será feito?), 

WHY (por que será feito?), WHERE (onde será feito?), WHEN (quando será feito?), WHO 

(por quem será feito?), HOW (como será feito?), e HOW MUCH (quanto custará fazer).” 

(MARTINS, 2012). 

Com base na realidade em que se encontra a Instituição, apresenta-se um quadro de 

plano de ação do método 5W2H. 

 

Tabela 1 – Quadro com plano 5W2H no CEFET-RJ. 

 

WHAT WHY WHERE WHEN WHO HOW HOW 

MUCH 
O QUE POR QUE ONDE QUANDO QUEM COMO QUANTO 

Implantar 

um sistema 

informatiza

do com 

oferta de 

documentos 

com 

assinatura 

digital. 

Alto custo 

com papel e 

demanda de 

tempo. 

CEFET/

RJ. 
2° Semestre 

de 2019. 
Funcionários 

da informática 

e alunos de 

ciência da 

computação. 

Parceria 

entre o 

departamento 

de tecnologia 

e informação 

e os alunos 

da graduação 

de ciência da 

computação, 

para juntos 

elaborarem a 

plataforma 

digital. 

Baixo 

custo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018). 

 

Conforme tabela 1, o plano de ação visa diminuir os aspectos burocráticos que 

ocasionam elevado custo de papel e de tempo nas dependências funcionais do CEFET-RJ. 

Para isso, se faz necessária a implementação de uma ferramenta de gestão informatizada que 

disponibilize os documentos discentes com assinatura digital, facilitando a rotina do aluno, do 

funcionário e da gestão acadêmica. Por se tratar de uma mudança operacional que demanda 

gastos, a proposta é que essa plataforma digital seja pensada e formulada pelos próprios 
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alunos de computação como uma forma de incentivo prático aos seus estudos, com parceria 

entre o coordenador do curso e a direção do departamento de tecnologia e informação 

(DTINF) para darem o suporte necessário à elaboração e implementação da ferramenta. 

 

5 – Conclusão 
 

Este relatório se propôs a analisar o exacerbado formalismo e papelório percebido no 

departamento de registros acadêmicos do CEFET-RJ, que mantém uma cultura burocratizada 

e arcaica, apegada ao papel em diversos processos organizacionais. Esta cultura vem 

causando incômodo em servidores e alunos, bem como acarretando problemas visíveis de 

comunicação, lentidão e ineficiência na entrega de documentos acadêmicos.  

 Diante da problemática exposta ao longo do relatório, fora desenvolvido um plano de 

ação que pudesse encontrar uma solução prática e simples, através da utilização de duas 

ferramentas organizacionais: 5W2H e pesquisa organizacional.  

 A ferramenta 5W2H possibilitou explorar e melhor visualizar as questões que 

envolvem a natureza do problema, definindo com clareza e objetividade a alternativa 

proposta: implementar uma plataforma digital que possibilite a retirada de documentos 

acadêmicos eletrônicos, já com assinatura digital, através de uma ação conjunta entre os 

funcionários do departamento de tecnologia e inovação e os alunos graduandos de ciência da 

computação, a proposta fora idealizada de modo que não onere os cofres públicos, e que 

atenda as expectativas de alunos e funcionários, além de contribuir com o meio ambiente.  

 Conforme demonstração gráfica dos resultados obtidos no plano de ação (figura 2), 

não há o que se questionar quanto à necessidade de a Instituição aqui mencionada reestruturar 

e inovar seus processos administrativos e lançar mão de uma ferramenta organizacional 

econômica e eficiente. Posto isto, este presente trabalho almeja fomentar a Instituição a 

contribuir com o projeto apresentado, e compreender a importância, a necessidade e os 

benefícios que esta mudança organizacional trará, não somente ao corpo discente, como 

também a toda comunidade do CEFET-RJ. 
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