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APRESENTAÇÃO

A

análise de fluxos de trabalho do Grupo Administrativo Setorial traz
uma metodologia diferenciada para averiguar e planejar como se
dão os fluxos de informação no setor de infraestrutura na
Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná.
A análise se baseia em uma visão metodológica com fundamentações
na teoria das informações desenvolvida por Claude Shannon (1948),
sistemas probabilísticos e dinâmicas não lineares. O método deixa de lado
abstrações com cálculos de grande complexidade dessas disciplinas e
permite, de forma simples e flexível, aos gestores, uma visualização
criteriosa sobre que pontos de cada procedimento administrativo é
necessário a tomada de decisões para minimizar impactos gerados por
ineficiência operacional e financeira.
Assim, recomenda-se ao leitor a leitura da metodologia dessa
publicação afim de tornar compreensível os caminhos adotados pelo autor
para favorecer o gerenciamento dos fluxos de informações do trabalho
administrativo.
A união das disciplinas da matemática-física e biologia com a ciência
da administração é uma possibilidade contemporânea de conhecimento
sobre as formas de organização humana e segue as tendências
internacionais de transcender as fronteiras do conhecimento altamente
especializado em nichos profissionais e de pesquisa, trazendo novas
descobertas voltadas a precisão e qualidade de produção do trabalho
humano.

RENAN VERONESI COMPAGNOLI
Diretor Geral
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AOS GESTORES
Tradicionalmente os workflows servem para buscar na relação entre
gestores e os colaboradores, problemas ocorrentes na execução de uma
atividade e/ou o melhor desempenho de uma estrutura organizacional.
Para isso, análises conceituais, de conhecimento a priori do analista
são utilizadas para identificar e diagnosticar situações que podem ser
consideradas como evidências que comprovam a causa dos problemas no
ambiente laboral.
As evidências empíricas que decorrem do método de análise do
analista, embora possam contribuir com a solução dos problemas,
tradicionalmente se baseiam em evidências empíricas, a qual por sua
natureza epistêmica, enxergam apenas uma parte do conjunto muitas
vezes complexo do problema e não permitem ao gestor tecer uma linha de
gerenciamento global, contínua e preditiva
Não obstante, ao solucionar um problema, e o mesmo pode vir a
ocorrer novamente, ou novos problemas nos fluxos aparecem. Nesse
sentido, a necessidade de uma visão de todas as partes do conjunto que
define uma execução de atividade é imprescindível.
Ter em mãos uma ferramenta matemática que possa analisar
workflows e extrair a visão geral de um ambiente de trabalho se traduz por
conhecer o sistema que define as atividades laborais antes mesmo de
encontrar as evidências que apontem para essa análise. Essa metodologia
permite ao gestor enxergar os fluxos de trabalho investigando as causas
que definem esses fluxos de maneira contínua e flexível, permitindo o
monitoramento e a evolução dos fluxos de trabalho enquanto sistemas
eficazes e eficientes.
E isso só é possível com a ajuda de indicadores que se ajustam
temporalmente aos fluxos de trabalho de modo dinâmico e propedêutico.
Assim, essa publicação traz uma possibilidade de monitoramento dos
fluxos de trabalho, mais do que uma única tentativa de sucesso ao se
solucionar um problema qualquer identificado.
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AOS COLABORADORES
Caros colaboradores, o objetivo em analisar fluxos de trabalho está
na necessidade de garantir ao Estado do Paraná, o melhor desempenho
possível quanto ao uso do dinheiro público e a eficiência gerencial da
administração pública.
Assim, é importante que todos possam contribuir, enquanto uma
gestão participativa, no diagnóstico dos fluxos de trabalho. Essa
importância não se define em identificar erros ou acertos dos servidores,
mas em garantir ao seu trabalho as melhores condições para execução e
produção de resultados.
Quando o colaborador alcança objetivos na forma de resultados, isso
traz benefícios não somente ao órgão público e para a sociedade, mas busca
também alimentar a motivação do servidor público em desempenhar da
melhor forma seu trabalho e ser reconhecido pela população no mérito das
suas atribuições e importância de sua participação no serviço público.
Todas as análises realizadas nessa pesquisa se baseiam em métodos
que definem o ambiente de trabalho a partir de um modelamento
matemático, permeando assim critérios mais amplos e objetivos de análise.
Isso garante ao tratamento da questão, imparcialidade quanto a hierarquia
e relações interpessoais entre colaboradores, coordenadores, chefias e
demais funções organizacionais.
Considera-se como ponto fundamental da análise dos fluxos de
trabalho, também, os benefícios a todos os colaboradores, advindos de
uma análise de riscos para a gestão pública que tem como parâmetros
principais [54] a busca pela redução da burocracia a qual pode alongar
demasiadamente a execução de atividades ou fomentar regras que trazem
prejuízo ao erário do Estado, o despertar da consciência do servidor público
para a não alienação da sua importância no trato das questões públicas,
encerrar a rotatividade causada muitas vezes por erros de diagnóstico
operacional que aponta de maneira não objetiva os problemas encontrados
nos fluxos de trabalho e possibilitar a todos um ambiente de trabalho no
qual seja possível participar ativamente, inovando e aprimorando técnicas
de trabalho ad hoc que superam muitas vezes uma organização funcional
prévia.
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INTRODUÇÃO
Esta publicação aborda os fluxos de trabalho de todos os setores do Grupo
Administrativo Setorial (GAS), na Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná
(Brasil), empregando uma metodologia que permite ao gestor compreender pontos críticos
associados a rotina do trabalho administrativo. Por se tratar de uma organização pública de
grande porte, a quantidade de informações e procedimentos administrativos para manter
atualizados os bancos de dados e gerenciamento de todas as escolas, unidades administrativas,
colaboradores, alunos, programas/projetos de governo estadual e federal, são particularidades
de organizações humanas que demandam cada vez mais um conhecimento em fluxos de
trabalho que seja flexível tanto do ponto de vista epistemológico e administrativo como
científico [1,2]. A metodologia de análise proposta permite a criação de workflows que possam
servir de suporte para várias outras metodologias já existentes, e tem efeito de agregar maiores
chances de se atingir eficiência e eficácia no gerenciamento da produção e precisão para com o
fornecimento de bens e serviços, sejam esses, públicos ou privados.
Um trabalho administrativo é caracterizado pelas pessoas, máquinas e softwares que o
compõe, sendo esses sujeitos capazes de processar informações que são de natureza física,
digital e humana (experiência objetiva e subjetiva) [3-5]. Para se obter um melhor desempenho
no gerenciamento dos procedimentos administrativos é necessário identificar as características
dos três tipos de informações processadas na rotina administrativa. Assim, quanto a natureza
epistemológica da informação, é comum que colaboradores tenham mais facilidade em
sistematizar os objetos de natureza física por se tratar de uma ação humana mais comum no dia
a dia e que não dependem de questões relacionadas a uma cultura digital ou condições
socioeconômicas ao passo que objetos de natureza digital podem ser sistematizados em
situação condicional [1,6] na qual o usuário de sistemas, softwares, workflows, etc., precisam
ter conhecimento prévio para utilizar essas ferramentas, o que em muitos casos restringe muito
o escopo de ação de um colaborador em função da sua formação técnica ou acadêmica bem
como condições socioeconômicas e culturais pertinentes ao mesmo.
Informações de natureza física podem ser acessadas sem a experiência vivida em se
realizar determinado procedimento, por exemplo, um fluxograma apresenta que mercadorias
de estoque são repostas em prateleiras...; esse contexto, embora também esteja acompanhado
de uma possível tomada de decisão orientada por um software que acusa a necessidade ou não
de repor o tipo de mercadoria, ambas as naturezas de informação física e digital estão explícitas
ao colaborador sem algum tipo de ação, que por natureza cognitiva da experiência do mesmo,
não seja acessível em se registrar em fluxo de trabalho, entretanto, mesmo uma atividade dessa
natureza possui sua variação própria [1,2,7,8].
Um ponto muito importante e que se acredita ser mais crítico no trato dos processos da
rotina administrativa [1,4,5], está, além dos procedimentos administrativos já formalizados em
uma firma, nos conhecimentos adquiridos pela experiência do colaborador, os quais são
individuais e condicionalmente, muitas vezes, intransferíveis de um colaborador para outro
[1,2,9]. Essa natureza de informação advinda pela experiência não está armazenada ou alocada
nos armários de uma sala ou pastas de trabalho do computador. São informações que estão na
dimensão cognitiva [7] do colaborador e que em termos de produtividade nas firmas públicas
ou privadas, constituem-se como instrumentos de maior impacto na produção organizacional
administrativa. A experiência, por natureza crítica de participação na produtividade de uma
firma, tem custo elevado, bem como sua transferência para outros colaboradores leva tempo e
não se dá de modo linear [2,5,10,11].
15

Quando se analisa um fluxograma tradicional, os elementos que o constituem, como por
exemplo, figuras geométricas (figura 1) que representam o início dos processos, execução de
atividades, tomada de decisões baseadas previamente em parâmetros específicos [4,5], entre
outros, esses elementos trazem ao gestor a visão de como o processo administrativo ocorre em
termos lógicos dentro de uma estrutura organizacional. Porém, elementos subjetivos podem
estar associados a leitura de um fluxograma, os chamados elementos ad hoc [1-3,5], que são
dependentes de quem os executa para serem repassados a uma análise de fluxos de trabalho.
Nesse sentido é possível questionar entre os tipos de informações existentes nos fluxos de
trabalho administrativo, de que modo essas informações em nível ad hoc são visíveis ao gestor
de processos e podem trazer ou não benefícios para a firma.
Um modelo básico de fluxograma se apresenta com os seguintes elementos que compõe
a análise do fluxo de trabalho administrativo quanto a etapas operacionais e controle de dados
[4,12]:

Figura 1. Representações geométricas de fluxos de trabalhos administrativos utilizados em fluxogramas.

Diversos métodos e aproximações para compreender o papel do colaborador em uma
firma e que consideram modelos ad hoc foram explorados historicamente para
desenvolvimentos de workflows [2-5,13,14,15,16,17,18]. O objetivo foi e ainda é obter uma
análise do papel do colaborador e de sua capacidade de produção sob diversas óticas, que
pudessem permitir a incorporação de informações ocultas (experiência subjetiva ou não
informada pelo colaborador) dos procedimentos administrativos formais [1,19] para uma
tentativa de evolução ou melhoria do desempenho de determinado fluxo de trabalho. Porém,
não há uma possibilidade de separar a intrínseca relação entre o fluxo de trabalho, produção e
o colaborador [11] que tem sua participação ativa condicionada em muitos casos pela categoria
de informação de experiências vividas, e sendo essa a fonte de muitos casos de sucesso nas
firmas [1,3,5] e ao mesmo tempo, difícil de ser incorporada para novos fluxos de trabalho
visando uma produção de excelência contínua que independa do próprio colaborador.
Um modelo que tem sido adotado em análises de fluxogramas é o modelo de natureza
estritamente empírica, no qual métodos matemáticos com variáveis discretas como o de Petri
Nets e Milner [20, 21], e outros métodos, analisam informações e/ou outras características
qualitativas [18,19,22-24] ou quantitativas de fluxos de trabalho [10,17,25] e extraem
indicadores [17,24,26,27] que possam servir de referencial para uma equipe de gestores ou
profissionais responsáveis pela execução de análises de workflows ou de pesquisa em diversas
áreas de trabalho. Esses métodos, em alguns casos, são muito úteis para análises dos agentes e
dos procedimentos operacionais a partir de um modelo teórico prévio ou modelos indutivos
e/ou intuitivos baseados em evidências empíricas [4,6]. Porém, não se agrega a esses modelos,
conceitos que discriminem a adaptabilidade entre organismos e objetos [1,15,28-30], ou
previsibilidade dos fenômenos [2,15,30] ocorrentes em fluxos de trabalho em diversas áreas
profissionais.
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Outras aproximações de workflows possuem uma modelagem matemática [30-32]
muito mais trabalhosa e embora úteis para algumas finalidades, ainda sim podem vir a se tornar
onerosas para as firmas que buscam soluções mais simplificadas de processos e análises de
fluxos de trabalho tendo em vista o tempo requerido para perfazer as análises, o custo de
contratação de mão de obra especializada em áreas, como por exemplo, da matemática e afins,
e as longas reuniões destinadas a uma segunda fase de decifrar fluxogramas a partir de
metodologias empíricas que se seguem para produzir inferências e mesmo participações do
conhecimento ad hoc de colaboradores [5,33].
A proposta de análise de um workflow (fluxograma) apresentada na metodologia dessa
pesquisa busca dar ao gestor condições para gerenciar situações ad hoc com uma previsão
anterior de possíveis dificuldades encontradas em trabalhos administrativos. A metodologia
agrega as informações de experiência vivida pelo colaborador e antecipa para fins de gestão a
busca por pontos críticos de análise sem que seja necessário requisitar ao colaborador esses
dados ou até mesmo inferindo de modo mais objetivo quais as ações experimentadas com o
colaborador no trato dos pontos críticos de gestão dos procedimentos administrativos. Nesse
sentido, o método verifica se de fato o nível de conhecimento ad hoc é impactante com uma
produção negativa de resultados ou impactante em resultados positivos frente a fluxos de
trabalho de grande complexidade.
Comumente a análise de workflows tem limitações causadas pela subjetividade dos
colaboradores [10]. Nesse sentido, tanto para o gestor quanto para o colaborador, a limitação
existente impede que ambos tenham uma simetria de informações quanto ao fluxo de trabalhos
administrativos e o modo de execução dos mesmos. Buscando um modelo matemático simples
e conceitual que possa auxiliar uma análise de fluxos, elaborou-se com base nos conhecimentos
de entropia de informações e sistemas probabilísticos [10] associados ao conhecimento da
ciência da administração, formas de análise que em condições específicas, para informações ad
hoc, o gestor possa inferir a partir de um fluxograma quais os pontos críticos objetivos de análise
e que variáveis influenciam mais a otimização de processos, descartando modelos
excessivamente empíricos de análise [4].
Um fluxo de trabalho pode ser observado sob o ponto de vista probabilístico e de teoria
da informação verificando alguns parâmetros básicos que podem ser identificados nesses tipos
de sistemas conforme a figura 2.
Considere uma sequência de eventos i no qual a execução de uma atividade E gera um
fluxo X que decorre do processamento de informações as quais podem vir a ser processadas
com precisão ou imprecisão, gerando um resultado entrópico dependente das iterações e
interações do sistema.

Figura 2. O diagrama mostra uma representação simplificada de um fluxo de trabalho observado em termos de
eventos probabilísticos e de entropia de informação. Para que uma firma tenha produção 100% constante em
termos qualitativos e quantitativos, seriam necessárias execuções de atividades em que a informação sobre a
produção e o processamento pelo colaborador gerassem precisão contínua no sistema. Em se tratando de eventos
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reais, os fluxos de trabalho apresentam naturalmente variações de precisão que decorrem de informações
aleatórias presentes no sistema e do próprio colaborador enquanto um complexo sistema adaptativo.

O número de variáveis que constituem uma informação em um sistema não influencia
de forma independente os resultados finais de um processamento, pois por se tratar de um
sistema adaptativo, uma correlação entre organismo e objetos, a ação de um colaborador e as
informações a serem executadas em um fluxo de trabalho tem assim uma distribuição
probabilística influenciada pela junção entre essas duas dimensões de análise. Dessa forma a
aleatoriedade ou uniformidade de informações presentes em um fluxo de trabalho, com causas
oriundas da relação entre o colaborador e a atividade laboral, influencia a precisão na produção
de um bem ou serviço. Do mesmo modo, tomadas de decisão também são influenciadas pela
presença de critérios objetivos e subjetivos nas formas de processamento [1,8,13].
Essa pesquisa apresenta o uso de um modelamento matemático e os resultados de
análise desse modelo para os fluxos de trabalho a partir dos serviços de gestão administrativa
existentes no Grupo Administrativo Setorial da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte
do Paraná. Esse setor é responsável pela infraestrutura de mais de 2000 mil escolas públicas e
unidades administrativas no Estado. A otimização de processos no setor tem uma importância
muito grande em função de novas estratégias de ação da esfera pública na economia e
administração pública do estado, pois o melhor uso do dinheiro público e de recursos naturais
advindos de uma otimização de processos administrativos se baseia em uma tendência mundial
de aquecer a economia interna por meio da análise de dados estocásticos dos órgãos públicos
associado a novas tendências em pesquisas econômicas e metodologias utilizadas pelas ciências
da natureza [16]. Isso possibilita o trabalho conjunto entre política, políticos, gestores públicos,
servidores públicos, iniciativa privada e as necessidades da população. A importância em se
analisar um fluxo de trabalho pode ser verificada em diversas dimensões das organizações
humanas. Os resultados da análise dos fluxos influenciam a execução das atividades dos
colaboradores, a produção de uma firma, a motivação e estabilidade profissional dos
colaboradores, gestão de processos administrativos, otimização de recursos naturais e
financeiros, desenvolvimento sustentável, construções inteligentes e outros aspectos em áreas
do conhecimento correlatas.
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METODOLOGIA
1.

Fluxos de trabalho ergódicos e não ergódicos

Considere um fluxo de trabalho como uma demanda (D) executada (E) por um
colaborador ou um grupo de colaboradores em uma firma. Uma execução de atividades laborais,
de modo grosseiro, consiste no uso de informações (I) para a realização de uma atividade no
tempo (T) necessário para finalização da mesma. Esse modelo básico pode ser representado
pela figura 3. Ao executar uma atividade, toda informação e tempo serão processados pelo (s)
colaborador (res) de modo que uma linearidade constante no processamento gera uma precisão
(P).

Figura 3. Modelo básico dos elementos que constituem um fluxo de trabalho e as variáveis do fluxo de informação.

O diagrama da figura 3, idealmente para atingir precisão de 100% continuamente, pode
ser definido pela equação onde a probabilidade da precisão, 𝑃[𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠ã𝑜 = 𝑖1 , … , 𝑥𝑛 = 𝑖𝑛 ] =
𝑝𝑖 ,… ,𝑖𝑛 , sendo todos os eventos i determinados pela discreta função de probabilidade com
distribuição m de I gerando, ∑1𝑖1 =0 ⋯ ∑1𝑖𝑛 =0 𝑝𝑖1,..., 𝑖𝑛 = 1 [34], no qual P apresenta
conceitualmente uma ergodicidade [35] definida por medidas constantes de I para P e T (média
limitante das amostras para espaços e tempos iguais) em qualquer evento i, sendo i a resultante
de uma única interação, que pode apresentar variações de frequência no fluxo de trabalho sem
que o sistema apresente oscilações em suas variáveis e principalmente em I. Essa definição, via
de regra, é apenas teórica e não se comprova empiricamente para nenhum colaborador ou
modos de produção de uma firma, exceto para a inteligência artificial. Entretanto, esse exemplo
ilustra o modo de funcionamento ideal de um fluxo de trabalho, em que a produção da ação se
mantem constante nos parâmetros qualitativos e/ou quantitativos na sequência
colaborador/informação/processamento/tempo [10], que gera precisão para uma única
interação e de forma síncrona, para uma cadeia ou teia de eventos cuja expressão deve ser igual
ao modelo inicial para qualquer região do sistema (figura 4).
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Figura 4. Representação ergódica de uma demanda e execução de trabalho que resulta em uma precisão (P), a qual
por sua vez interage com outras demandas e execuções que podem vir a manter uma cadeia ou teia de eventos
interligados (informação mútua), dependentes do fator processamento, tempo e precisão.

Porém, a ergodicidade de um sistema como um fluxo de trabalho não é um parâmetro
ocorrente de forma constante para fins de investigação empírica de fatos reais, embora possa
ocorrer comumente. Partindo de uma análise em que a não-ergodicidade seja o evento a priori
mais presente no mundo real, define-se a distribuição m como possível de manifestar-se em
diversas formas.
Se um fluxo de informações decorre de um evento i, em que o indivíduo X processa a
informação I no tempo T, gerando P (precisão), há então um evento probabilístico em que no
evento i, a probabilidade da precisão (P) pode ser definida como 𝑃(𝐼 𝑎𝑛𝑑 𝑇) = 𝑖 =
𝑇
𝐼

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐼 𝑖 ). 𝑃𝑟𝑜𝑏 ( ) = 𝑚 + 𝑖 , no qual P assume variações conforme a distribuição probabilística
de I e T, o que por sua vez, define a entropia de informação de P, logo, do fluxo de trabalho.
Subentende-se necessariamente que o tempo ocorre somente se a informação for processada,
logo, a probabilidade do tempo é dependente das distribuições probabilísticas da informação a
ser processada. Porém, as distribuições probabilísticas de I e T assumem comportamento em
um espaço amostral que não possui intervalos fixos, já que provêm de sistemas adaptativos [36]
e com grau de liberdade para qualquer resultante. Sendo assim, não se define previamente que
haja probabilidades de I e T, mas que as probabilidades são decorrentes da dependência entre
essas variáveis e sua expressão empírica factual, o que identifica o fenômeno em si como
produto de dinâmicas não-lineares de natureza quântica [8] cumulativamente modificando suas
distribuições probabilísticas na medida em que se interagem os sistemas adaptativos [36,37]
mais complexos.
Portanto, ao investigar um fluxo de trabalho, o modo de processamento do colaborador é uma
variável empírica que pode ser matematizada e esse processamento de informação influencia o
tempo de execução da atividade, bem como, gera as chamadas circunstâncias ad hoc de
execução de trabalho. Um modelo matemático conceitual de fluxos de trabalho permite assim
compreender o modo de processamento de um sistema adaptativo que se produz por natureza
subjetiva e o modelo matemático permite a identificação da performance da distribuição
probabilística das variáveis I e T, bem como a presença ou ausência de modelos ad hoc de
trabalho.
Em relação a natureza do pensamento ad hoc, os modelos matemáticos de sistemas
probabilísticos, teoria da informação e entropia da informação identificam como se dá o fluxo
de informação para sistemas adaptativos complexos [38-40], associando a esse contexto
conceitos da dimensão biológica dos colaboradores como fonte de inferência acerca da variável
ad hoc e o modo de processamento da informação. Nesse sentido, é possível analisar os fluxos
de trabalho quanto a eficácia dos métodos ad hoc contrapondo a precisão dos fluxos de
informação em termos de ineficientes ou ineficazes no sistema analisado.
Entende-se que habilidades ou ineficácias ad hoc podem ser observadas na análise geral
de todo o fluxo de trabalho, com vistas ao estado entrópico da precisão e tempo com que a
informação é processada. Desse modo a análise dos fluxos não limita as ações dos colaboradores
quanto sua forma de organização pessoal, porém aponta como críticas os desempenhos e
métodos de trabalho ineficazes.
Quanto ao processamento da informação, as fontes de informação influenciam o
processamento e a precisão na execução de uma atividade ou tomada de decisão. Em relação a
informações e suas formas de expressão nos ambientes de trabalho para execução de um
serviço, o fluxo de trabalho administrativo requer, seja de natureza física, digital ou da
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experiência individual, que os dados (informações) estejam acessíveis aos colaboradores. A
classificação da presença ou não de dados no ambiente de trabalho e/ou organização individual
leva em conta apenas a existência dessas informações, descartando a natureza da informação
para essa pesquisa.
As fontes de dados necessárias para o processamento de informações estão
classificadas como [10,12,15,22]:





Pré-definida: dados existentes por completo.
Definida parcialmente: dados existentes em partes.
Indefinida: há existência da informação, porém não foi definido seu uso e demais
encadeamentos lógicos de aplicação.
Inexistente: não há informação disponível.

Com base nas fontes de dados disponíveis para o processamento de informação, um
sistema probabilístico de um fluxo de trabalho assume necessariamente dimensões em que a
precisão do fluxo sofre influência quanto a forma do processamento da informação que pode
ser definida como:
a) Variáveis discretas: informações pré-definidas e que não apresentam variâncias
imperceptíveis ao colaborador. Apresentam-se como discrete, pois são quantificáveis e/ou
qualificáveis objetivamente para qualquer indivíduo. Logo, o processamento desse tipo de
informação implica na possibilidade de que sempre há chance para que todos os eventos que
constituem as execuções de atividades ou tomadas de decisões estejam sustentados por uma
linear dimensão de análise por parte do colaborador ou outros sujeitos ativos do processo.
b) Variáveis contínuas: informações que não estão pré-definidas, ou seja, se encontram
parcialmente definidas, não definidas ou inexistentes. Apresentam-se como variáveis nas
quais o processamento se dá por natureza, de modo subjetivo, levando a considerar a
informação nesse sentido como uma percepção do colaborador acerca do ambiente de
trabalho, o suporte externo de trabalho e a execução de atividades dos fluxos de trabalho
[2,8,10]. É importante ressaltar que variáveis contínuas podem ocorrer mesmo com
informações pré-definidas devido à natureza de processamento da informação.
Informações em estado continuous se apresentam dentro de fluxos de trabalho como a
fonte de desenvolvimento alternativo de métodos ad hoc por parte dos colaboradores. Em
muitos casos, os colaboradores produzem sistemas de informações muito mais eficazes do que
os existentes bem como podem produzir processamentos realmente desastrosos.
Não se descarta a importância de métodos ad hoc em ambientes de trabalho, seja nas áreas
da ciência, técnica, industrial ou administrativa. Avaliar um fluxo de trabalho constatando a
presença ou não de métodos ad hoc de trabalho é importante para verificar pontos da
organização laboral que podem ser melhorados ou substituídos por esses métodos quando se
apresentam mais eficazes do que o existente.
No oposto a esse caminho, informações em estado continuous geram distribuições
probabilísticas instáveis quanto a precisão na execução de atividades, pois se configuram como
um sistema não ergódico e complexo, no qual todas as resultantes, dependendo do fluxo de
trabalho, são imprevisíveis e carregadas de incerteza.
Na figura 5 é apresentado um fluxograma tradicional de uma firma. Algumas perguntas
são importantes para se conhecer o fluxo de trabalho e compondo um questionário elaborado
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pelo gestor ou analista, variáveis que constituem uma análise podem ser identificadas, por
exemplo, pelas perguntas: Qual o tempo de execução das atividades? Qual quantidade de
informações necessárias para tomadas de decisões? O tempo, decisões e o processamento da
informação influenciam a produtividade em termos qualitativos e/ou quantitativos? Essas
variáveis definem o fluxo? E que informações objetivas podemos extrair dessas variáveis para
inferência sobre o sistema de processos?
Para responder a esses questionamentos, é necessário um modelo de análise de fluxos
que se fundamenta na análise das informações, tempo e formas de processamento de
informações a partir de conhecimentos da área da matemática, física, biologia e a
administração. Os modelos tradicionais de análise levam em conta um escopo restrito de
conhecimentos que geralmente estão associados apenas aos conhecimentos da área da
administração e áreas muito próximas dessa dimensão de análise [6,41].

Figura 5. Representação de fluxos de trabalho. A extração de conhecimentos de um fluxo de trabalho depende do
tipo de análise adotada para essa investigação. Modelos tradicionais não incorporam novas análises advindas de
outros campos das ciências como a biologia e a física. Esse ponto se constitui como um espaço vazio atualmente
que busca encontrar nas firmas o espaço adequado para os colaboradores, potencial de inovação e flexibilidade
para workflows.

É importante salientar que as variáveis mencionadas nessa pesquisa como o tempo, a
produção e a informação, assumem, nos ambientes de trabalho, uma natureza da experiência
subjetiva dos colaboradores, no qual critérios de decisão e/ou controle organizacionais como o
tempo, a dificuldade em executar uma ação e dinâmicas internas e externas do processo estão
vinculados intrinsecamente a dimensão psicológicas e cognitiva dos sujeitos [7,42-44], de modo
que metodologias que busquem a objetivação dos processos anterior aos juízos são de grande
utilidade. A objetividade de conceitos matemáticos traz margens de análise mais realistas que
permitem aos gestores identificar causas associadas ao funcionamento de workflows
administrativos.
As análises dos fluxos de trabalho dessa pesquisa estão classificadas de acordo com os
aspectos físicos que constituem os fluxos, aspectos biológicos que operam os fluxos, o tempo
no qual cada fluxo se inicia e termina e a disponibilidade das informações processadas em cada
etapa de um fluxo (figura 6). As etapas podem ser identificadas como:
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Figura 6. Ícones utilizados na análise de fluxos de trabalho da pesquisa e seus respectivos significados.

Para responder essas perguntas, análises ad hoc junto aos colaboradores podem
apresentar inconsistências quanto as repostas obtidas a partir de um sujeito que vê, ouve e
desempenha ações que muitas vezes são produto subjetivo de suas capacidades e atividades
cognitivas [7,8,10]. Uma visão matemática conceitual tem efeitos mais objetivos por avaliar
critérios em um análise de fluxos e contribui com modelos mais robustos de análise e que
permitam ao gestor conceber os fenômenos de ordem física e biológica [15] dos fluxos de
trabalho que apresentam maior poder explicativo sobre o comportamento dos eventos do que
estruturas conceituais ou linguagens baseadas em formatações específicas [20] ou modelos
baseados em cálculos ou apenas estruturações lógicas booleanas (vector addition system). [21]
Um ponto crítico aos modelos de workflow lineares, entendidos, por exemplo, como
constituídos por informações físicas ou digitais bem definidas e que se dão como variáveis
discretas, nem sempre o processamento da informação é veiculado por modos de organização
que podem ser observáveis e conhecidos por outros indivíduos sem necessidade de inferência
sobre o modo de trabalho. Essas circunstâncias produzem um efeito não linear de como a
informação pode ser ensinada e transmitida de um colaborador a outro ou a uma pesquisa sobre
o fluxo de trabalho existente [1,5,9]. Já em situações nas quais a informação está em estado ad
hoc, a linearidade no fluxo de informações pode ser comprometida por ruídos causados entre
as diversas formas de compreender um determinado serviço e ao mesmo tempo comunica-lo a
outra pessoa. Assim, é possível identificar a relação entre colaboradores e/ou gestores, muitas
vezes, como dinâmicas não lineares [1,10], na qual as variáveis que compõe a geração e
produção do fenômeno sofrem oscilações causadas por uma alta dimensionalidade na qual o
fluxo de informações se direciona.
As oscilações presentes nesse tipo de expressão humana na organização de trabalho social,
requer métodos que levem em consideração o monitoramento, controle e inferência sobre
esses pontos críticos da análise de um fluxo de trabalho. Considera-se que esses pontos críticos
são para uma firma são de vital importância, pois refletem a visualização em um fluxograma de
variáveis como o tempo, a produção em sentido da qualidade e/ou quantidade e a quantidade
de informações processadas nos diversos ambientes de trabalho existentes, perfazendo
dinâmicas entre um processamento de informações objetivo e subjetivo. Desse modo, é
necessário que se produza um modelo de workflow que possa antecipar para o gestor esses
pontos críticos levando-o a conhecer a priori de que forma o fluxo de trabalho tem seu ponto
mais delicado de gestão, ou em que momento é necessário fazer consultas para verificação dos
modelos em ad hoc de trabalho, já conhecendo o problema em diversos níveis, antes do
colaborador apresentar sua versão dos problemas ou soluções ocorrentes no trabalho. Os
fluxogramas tradicionais operam por uma margem muito grande de compensação de
informações não apresentadas no próprio fluxo, levando o gestor e os colaboradores de uma
firma a implementarem métodos de discussão do problema, análise metodológica situacional e
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demais estruturações que se subtraem ao workflow em si. Embora essas técnicas sejam
empregadas e gerem êxito em muitos casos de gestão, e embora essencialmente indutivos,
esses modelos não visualizam escopos de análise que advêm das ciências exatas enquanto
métodos de dedução e inferência [28], deixando um espaço vazio [1,19] nas análises de
workflows.
Para análise da frequência com que determinado fluxo de trabalho é realizado, fora feita
uma classificação com base em um período mínimo de 40 horas/semana. Medidas inferiores a
esse período não correspondem com o tempo de produção de trabalhos de algumas rotinas
administrativas extensas e processuais analisadas no setor. Assim, os fluxos analisados foram
observados quanto ao tempo necessário para ocorrer no mínimo uma iteração ou interação,
bem como no mínimo uma única produção total de todas as etapas de um determinado fluxo.
A classificação da periodicidade do fluxo de trabalho foi definida de acordo com os dados de
onde a pesquisa foi realizada, como:





2.

Frequente: ocorre semanalmente.
Ocasional: ocorre mensalmente.
Raro: ocorre ao ano.
Muito raro: ocorre em período de anos (período indefinido, mas existe ocorrência).

Aspectos matemáticos e físicos dos fluxos de trabalho

Em relação aos aspectos matemáticos e físicos que constituem um fluxo de trabalho
(figura 7), levou-se em conta alguns parâmetros importantes que fundamentam a estrutura
matemática dos fluxos e podem ser resumidamente classificados como [10]:



Interações – sequencia entre etapas do fluxo. Engloba todo o conjunto de ações ou
elementos que constituem cada etapa (figura geométrica) do fluxograma;
Iterações – etapas na qual há repetições causadas por erros na precisão da informação
ao longo do fluxo e/ou procedimentos operacionais que fazem parte da rotina
organizacional.
A. Geometric: considere um determinado número de tentativas (eventos) que sejam
necessários para que se chegue a determinado resultado. Esse caminho, em caso de
ser contínua e determinada sua expressão para qualquer tempo e evento, também
pode ser definido assim como sendo uma variável geométrica. Nesse sentido,
iterações assumem caráter geométrico na medida em que os caminhos da repetição
são os mesmos que os da sua origem [45].
B. Not geometric: Do contrário, se novas informações adentram o sistema, o número
de eventos necessários para se atingir o mesmo objetivo irá variar e dessa forma, se
constituirá indefinidamente quanto mais informações adentrarem, como variáveis
não geométricas [45].





Quantidade de informação – todo tipo de informação, seja física ou digital, processada
nas etapas operacionais do fluxo por meio de distribuição, armazenamento e
processamento.
Pathways – caminhos gerados por procedimentos operacionais.
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Sistemas probabilísticos – fluxo das informações e distribuição de eventos
probabilísticos decorrentes da interação entre colaborador, informação e
processamento.
Tempo – periodicidade dos fluxos, frequência, tempo de execução de atividades,
processamento da informação entre etapas, etc.
Entropia – precisão com que a informação é repassada em função de sua composição
probabilística e operacional (análise final do fluxo).
Informação mútua (MI) – informação que se situa entre o emissor e o receptor em
termos de precisão (complexidade).

Figura 7. Aspectos físicos e matemáticos de fluxos de trabalho. Representações e elementos da análise.

Em relação ao tempo como propriedade inerente a um fluxo de trabalho, presume-se
que os movimentos não ergódicos dos fluxos também podem ser originados por diminutos
espaços de tempo (microssistema) entre frequência de iterações e interações de fluxos de
informações entre sistemas. Desse modo é possível regular por meio do tempo a frequência dos
fluxos de informação e logo reduzir os efeitos não ergódicos do macro sistema como um todo
[33,46,47].
O tempo assume a dimensão probabilística a partir da informação de modo discreto e
contínuo. Assim é possível distinguir dois momentos no qual a variável tempo influencia um
fluxo de trabalho. Conhecendo a distribuição m de informação, se tem objetivamente a
distribuição do tempo sem necessitar avaliar o tempo como algo que promove dinâmicas como
variável a ser considerada como propulsora do evento em si. Assim o tempo não define o fluxo,
mas a informação e seu processamento nesse primeiro momento.
Porém, é importante perceber que o tempo possui atribuição específica nos fluxos de
trabalho. Por decorrer de um sistema adaptativo entre o colaborador, informação e
processamento, os tempos são produtos que não seguem um padrão de recorrência entre
colaboradores. Desse modo, os fluxos de trabalho mesmo atingindo uma precisão determinada
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e contínua de 100%, não apresentaram tempos determinados respectivamente. A expressão do
tempo pode assim se caracterizar de forma geométrica [45,48] ou não geométrica [45,47]. Ou
seja, os eventos dependentes do tempo como sequência de atividades ao longo de um fluxo
intersetorial ou entre colaboradores, e que possuem intervalos regulares de expressão podem
ser definidos como geométricos em sua produção, embora na prática, esse tipo de sistema
sempre apresenta uma margem mínima de oscilações. Assim ao regular a informação se regula
o tempo associado ao processamento da informação pelo colaborador [47]. Isso apresenta uma
característica ergódica no sistema seja pela observação do tempo ou da informação. Do
contrário, o ponto principal de análise está no tempo não geométrico, o qual pode gerar uma
assincronia grande no sequenciamento entre execuções de atividade. Uma assincronia entre
fluxos de trabalho causadas por influência do tempo e não da informação pode causar os
mesmos efeitos de distribuição probabilística gerada pela informação [47,48], entretanto, os
métodos de análise do fenômeno bem como regulação também não seguem as mesmas
metodologias utilizada para a análise da informação. Em situações como essa a questão é
reconhecer quando a informação ou o tempo gera dinâmicas não lineares [10]. São necessárias
análise in loco para reconhecimento do problema.
O tempo pode ser causado pelo colaborador por motivos que vão além da informação
e processamento, como por exemplo, fatores indeterminados (questões psicológicas,
emocionais, rendimento do trabalho, condições médicas, entre outros).
Questões relacionadas a metodologias para identificação de tempo como causa de
oscilações no fluxo de informação em fluxos de trabalho não foram abordadas nessa publicação.

3.

Análises de entropia de informação e probabilidades (EIP) e os
aspectos biológicos em fluxos de trabalho

Um aspecto importante da análise da estrutura matemática física dos fluxos de trabalho
está no processamento da informação pelos colaboradores. Não existe apenas uma única forma
em se processar informações, e essa característica pode ser atribuída a forma subjetiva com que
o conhecimento prévio de um indivíduo e sua experiência de trabalho assumem no papel de
criação de modelos de trabalho denominados ad hoc. O termo ad hoc deriva do latim e quer
dizer a grosso modo, uma ação não previamente delimitada [3], ou definida provisoriamente
para execução de determinada atividade. Uma ação de improviso comum em sistemas
adaptativos complexos [36,37] que surge na medida em que os processos de organização acerca
dos fluxos de trabalho podem ou não estar bem estabelecidos e podem ser adequados a novas
tecnologias, métodos de trabalho individual, capacidades cognitivas, etc. Isso permite
flexibilidade para os modelos de workflow, entretanto, diversos modelos não apresentam
flexibilidade suficiente associados a aspectos biológicos dos fluxos de trabalho. Ainda sim
modelos de workflow baseados em informações incompletas são sugeridos como formas de
testar hipóteses seja para análises de trabalho em ad hoc ou dados determinísticos incompletos
[15]. Uma característica impeditiva desse modelo está na constante reorganização da dimensão
biológica, produzindo dados inconsistentes de modo contínuo, o que requer, pela padronização
de análise de workflow sugerida em Gomez-Cabrero et al [15], uma contrapartida de esforços
para acompanhar a evolução constante desses tipos de sistemas.
Os modelos de trabalho em ad hoc, podem assumir no fluxo de informações aspectos
com uma dimensão discreta e contínua dependendo da correlação entre o colaborador e as
informações a serem processadas. Podem ser consideradas como fontes geradoras de variáveis
contínuas modelos de processamento ligados a faculdades cognitivas como a percepção,
imaginação, subjetividade, tomadas de decisão, working memory, short-term memory (STM),
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long-term memory (LTM), altas habilidades, entre outras condições médicas ou de inclusão, que
não possam ser discriminados de modo pré-determinado [8,10,13,37,49]. Essas variáveis podem
ou não apresentar grande eficácia na execução de atividades, porém podem não ser observáveis
devido à natureza de origem da informação. Isso define o porquê de analisar fluxos de trabalho
como um evento probabilístico e ter distribuições que dependem de se saber se há ou não ad
hoc e como está a informação necessária para execução da atividade.
Dentre os aspectos biológicos, destacou-se alguns fatores que promovem o ponto
principal de análise acerca da origem das distribuições probabilísticas dos fluxos de informações.






Working memory/STM/LTM – variável discreta que pode servir de métrica nominal
para compor os sistemas probabilísticos dos fluxos de trabalho e informação. Os limites
de processamento da working memory/STM/LTM em conjunto com a disponibilidade
dos dados que constituem a informação de um fluxo de trabalho, definem a variação, a
partir dos sistemas adaptativos complexos, entre as variáveis discretas e contínuas de
um fluxo de trabalho.
Sistemas adaptativos complexos – relação entre as condições biológicas do cérebromente (item anterior) e as interfaces operacionais da informação (físicas, digitais e
biológicas) que influenciam o processamento, armazenamento e o tempo do fluxo [3640].
Percepção – variável contínua na qual a informação assume formas subjetivas
influenciando a capacidade de trabalho tanto para finalidades positivas como negativas.
Trata-se de um fator sempre presente nos fluxos de trabalho de qualquer área laboral
[8,42].

Normalmente a organização e processamento da informação conta com o suporte
cognitivo e um suporte externo. O suporte externo historicamente permitiu um melhor
desenvolvimento intelectual do ser humano e de sua capacidade de processamento, seja por
meio da escrita, da comunicação e do registro histórico do pensamento humano. Atualmente,
as tecnológicas da informação permitem o uso de suportes externos como editores de texto, de
cálculo, de desenhos, internet, memória virtual, comunicação móvel, etc. Assim, muito do
desenvolvimento humano para a realização de atividades complexas é dependente do suporte
externo [49] como amparo ao processamento cognitivo o qual por natureza biológica é limitado
se comparado a execução de atividades sem o suporte externo. Em situações de trabalho no
qual o suporte externo é precário e mesmo em condições que sejam as ideais, naturalmente o
colaborador utilizará métodos de trabalho que podem não ser os já formalizados, os modelos
ad hoc, os quais tem a finalidade de dirimir soluções para atingir com precisão as demandas de
trabalho. Desse modo, modelos ad hoc são elaborações do colaborador que surgem e são
destinadas para ao processamento de informações junto ao suporte externo existente. Seja por
limites ou perfis cognitivos ou por limites e tipos de suporte externo, as condições no qual
modelos ad hoc de trabalho são geradas são presentes em qualquer área de trabalho humano,
mesmo havendo formalizações ou métodos reiterados historicamente para se atingir precisão
de determinado conhecimento oriundo do método científico.
Os fluxos de trabalho, ao atingirem uma dimensão adaptativa, possuem um aspecto de
refinamento do modelo de trabalho, causado pela tentativa e erro do colaborador em encontrar
a melhor solução para um problema. As chances de sucesso em se executar atividades, seja por
modelos em ad hoc ou não está assim vinculada a presença de suporte externo no ambiente de
trabalho. As chances de sucesso garantem ao processamento de informações menos dados
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aleatórios e a possibilidade de processar variáveis sejam discretas ou contínuas de modo
objetivo e determinado, como um movimento adaptativo entre o colaborador e as informações.
O desenvolvimento de metodologias ad hoc de trabalho levam em conta uma demanda
contínua de informações em diversas dimensões que muitas vezes o colaborador não tem
suporte de conhecimento ou experiência individual que possa suprir. Nesses casos, o que é
comum, as chances de erro (ruídos) aumentam e a precisão com que uma atividade é executada
é reduzida proporcionalmente. Os ruídos de processamento da informação se apresentam nesse
sentido como potenciais de trabalho ad hoc negativo, ou seja, pouco eficientes e eficazes.
Entretanto, embora negativos, não é incomum encontrar nas organizações de trabalho humano
modelos desse tipo em todas as áreas de trabalho.
Um ponto muito importante na consideração de modelos ad hoc nos ambientes de
trabalho é o de que muitas vezes não importa a capacidade cognitiva do recurso humano em
questão, desde que o suporte externo possa contribuir de modo eficaz na produção do trabalho.
Ou seja, a ausência de suporte externo é um fator preponderante no trato dessas questões
administrativas, pois, a partir do momento que há um limite biológico inerente [43,49], e não
há suporte externo adequado, inicia se o ad hoc que se apoia fortemente em variáveis contínuas,
as quais podem surtir efeito de imprecisão na produção de uma atividade. Nesse sentido se
questiona os procedimentos de inclusão de colaboradores com necessidades especiais nas
formas as quais demandam suporte externo adequado para habilidades individuais e/ou
sensoriais/biológicas específicas.
Um outro ponto importante de análise é que seja por motivos de ordem biológica ou
operacional, as habilidades do colaborador em saber criar um modelo ad hoc de trabalho
também é outro ponto fundamental da análise. Pois nesse sentido, os modelos de trabalho em
ad hoc são tentativas adaptativas de processar a informação utilizando a capacidade cognitiva
individual própria, junto com suportes externos que possam auxiliar o processamento, seja por
busca da precisão ou tempo. Porém, a experiência e conhecimento prévios do colaborador são
pontos essenciais para a criação de modelos de trabalho com alto potencial positivo.
Métodos ad hoc mais eficientes e eficazes tem tendência de serem gerados por
conhecimento e da experiência do indivíduo, mais do que por formalizações ou padronizações
de métodos de trabalho. Investir na capacitação básica e aprimorar os conhecimentos préexistentes dos colaboradores é possibilitar a implementação de mais modelos ad hoc de alto
impacto.
No método proposto dessa pesquisa, as análises EIP apresentam duas etapas distintas.
Primeiramente uma avaliação do fluxo de informações e suas caraterísticas e posteriormente a
entropia de informação que avalia a influência do sistema adaptativo no sistema. Nesse sentido
aspectos biológicos influenciam a precisão com que a informação é processada tendo em vista
a disponibilidade da mesma, os métodos de trabalho, suporte ad hoc, o tempo e a relação
intersetorial ou entre colaboradores.
A primeira etapa de análise do fluxo de informação se faz uma triagem das variáveis
físicas e biológicas que constituem o fluxo de trabalho, definindo o sistema na sua forma bruta
e evidenciando os aspectos empíricos que suportam a teorização matemática. Já a segunda
etapa evidencia os sistemas adaptativos complexos [36-40] enquanto formas de organização na
qual o fluxo de informações torna-se processado até sua etapa final e o refinamento biológico
gera no ambiente de trabalho, a resultante final da informação, seja esse efeito biológico
positivo ou negativo.
É possível definir que um aspecto biológico que ocorre como padrão em organismos, é
a experiência vivida e a transformação dessas informações em eventos probabilísticos de menor
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distribuição aleatória. Nesse sentido se argumenta sobre as características biológicas estarem
intrinsecamente relacionadas com axiomas da teoria da informação e de ramos da matemática.
Shannon [50] em sua pesquisa sobre a entropia da informação pode obter uma importante
derivação acerca da informação e as probabilidades, destacando que quanto mais informação
em um sistema, menor a probabilidade do evento em ocorrer e vice-versa. Do mesmo modo,
quando se considera axiomas matemáticos como os efeitos monotonically decreasing and
increasing, a lógica permanece a mesma, na qual quanto maior a chance de um evento ocorrer,
menos informação ele exibe [9,43]. Essa estrutura de pensamento fundamenta também a
experiência dos organismos em que um aumento na probabilidade de execução de uma
atividade, menor a quantidade de informação a ser processada, visto que pela experiência, os
processos cognitivos geram um padrão para as relações causais entre objetos tidas como
impressões sensoriais e de ordem cerebral-mental [7,10,43]. Considere esse exemplo para
ilustrar o raciocínio exposto, imagine que uma pessoa nunca foi para uma grande metrópole
como Nova York, e ao chegar no local, todas as informações relativas a tempo, espaço,
alimentação, transporte, hospedagem, comunicação, comércio, etc. são informações que
mantem para o indivíduo um grau de desordem em termos de padrões recorrentes que ainda
não estão vinculados a nada cognitivamente em termos de experiências vividas. Na medida em
que o indivíduo more no local, padrões vão sendo formados e todo o grau de desordem do
sistema começa a ser reduzido, mantendo uma relativa estabilidade quanto as formas de
interação e processamento de informações do local [7].
Esse exemplo ilustra um efeito monotonically increasing de informações quando o
indivíduo chega ao local e um efeito monotonically decreasing se expressa enquanto um sistema
adaptativo, no qual a probabilidades de execução de atividades provenientes de informação
pré-definida no local vão sendo mais presentes e experimentadas pelo indivíduo, gerando por
sua vez, padrões de recorrência entre múltiplas variáveis. Se comparado os eventos no início e
após certo tempo de permanência do indivíduo no local, a probabilidade com que se execute
atividades com precisão de 100% em se alimentar, locomover e se comunicar serão maiores ao
longo do tempo do que no início do evento.
Um sistema complexo, como encontrado nas organizações humanas e da natureza,
exibe muita informação, logo a probabilidade de ocorrer eventos de sucesso determinado se
distribui de forma aleatória e assim com comportamentos não previsíveis. Em execuções de
atividades nos fluxos de trabalho os quais o sucesso é atribuído a margens probabilísticas, são
necessárias informações que permitam ao colaborador a capacidade de processar informações
para atingir precisão determinada. Nesse sentido, ao analisar um fluxo é necessário ter uma
métrica que se baseie na análise não estacionária do evento, pois o mesmo é um resultado de
um sistema adaptativo no qual a informação do sistema não se coloca como imparcial ao
indivíduo. Assim, sistemas adaptativos complexos podem exibir muitas ou poucas informações
como condições biológicas entre o organismo, o objeto e suas relações causais. Mesmo com
pouca informação por parte dos objetos e relações causais, assim sendo as condições biológicas
podem apresentar oscilações para a execução de uma atividade com 100% de sucesso causadas
por fatores relativos a dinâmica do conjunto organismo-objeto. Isso demonstra que uma análise
probabilística e da teoria da informação em sistemas adaptativos complexos [13,36] é
recomendável e apropriada. Concomitante a essa forma de observar o problema, os fluxos de
trabalho estão condicionados a uma análise da interação não divisível entre o organismoinformação ou o organismo-objeto-relações causais entre objetos.
É interessante perceber que se um fluxo de trabalho é executado com 100% de precisão,
ruídos de informações aleatórias que o sistema pode gerar ou possuir é inexistente. Porém,
100% de precisão é um estado no qual o organismo habita o mundo, não querendo dizer sobre
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a forma do mundo realmente, pois para cada sistema biológico em função adaptativa,
resultantes diversas poderiam ser observadas. Assim também as análises dos fluxos de trabalho
não podem ser obtidas por métodos estritamente empíricos a partir da variável informação. O
empirismo nesse sentido tem sua precisão como método apenas para descrições de eventos
monotonically increasing ou decreasing quando se trata de sistemas que não sejam adaptativos,
ou seja, que envolvem a presença de um organismo no evento probabilístico.
Epistemologicamente, para a análise desse tipo de interação, conhecimentos como
working memory, long term memory e outros, são ferramentas para conceber o objeto a partir
do organismo. Esses conceitos também sustentam os axiomas matemáticos de que um sistema
adaptativo exibe mais informação, quanto menor a capacidade do organismo em processar as
mesmas. E vice-versa. Assim, para os conceitos atribuídos matematicamente como
monotonically increasing and decreasing, os aspectos biológicos se apresentam nos fluxos de
trabalho como uma observação do método ad hoc do organismo e a observação de como se dá
a precisão na execução das atividades, sustentada a precisão pela ideia de que na medida em
que se execute uma atividade, com o tempo, a mesma apresentará 100% de probabilidade de
sucesso, e menos informações de origem aleatória seja pelo objeto ou pelo organismo estarão
presentes no sistema. E ao contrário, uma metodologia em ad hoc com potencial baixo para
processamento, exibe necessariamente informações aleatórias que serão processadas como
uma variável contínua do evento, associada a condição biológica da subjetividade em união com
o suporte externo.

4.

Distribuições m de informação e os fluxos de trabalho

Por se tratar de um grande número de variáveis que constituem os fluxos de trabalho e
de natureza complexa enquanto um sistema adaptativo, análises estatísticas sobre a porção que
ocupa cada categoria de distribuição em uma escala de 0 a 100% não é recomendada. A não
linearidade dos sistemas adaptativos complexos [36-40] impede a possibilidade de se comparar
um grupo de indivíduos com diversos padrões cognitivos específicos e indeterminados
naturalmente, e suas formas de trabalho, para gerar padrões de execução de funções lineares
[37]. Desse modo, as distribuições probabilísticas e as margens de precisão em 100% ou menor,
que se expressam nos fluxos de trabalho, podem ser visualizadas de modo resumido na figura
8.

Figura 8. Gráfico representativo da distribuição m de informação e a variância de precisão P aproximando-se à
100%, e distribuições m que obrigatoriamente são menores do que 100%. Distribuições associadas a métodos ad
hoc de trabalho podem ser redefinidas a partir do sistema adaptativo que constitui o fluxo de trabalho.
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Os modelos matemáticos que descrevem fluxos de informação [34] em fluxos de
trabalho da figura 8. podem ser definidos a partir de um evento i da interação entre variáveis de
informação (I) e definindo-se o tempo T (discreto) como função própria de I para a execução de
trabalho individual ou intersetorial/entre colaboradores atingindo precisão (P) como:
a. Discrete binomial probability distribution
𝑝
𝑖𝑓 𝐼 = 1
Definido pela equação 𝑓(𝐼; 𝑃) = {𝑞 = 1 − 𝑝
, para um único evento e i.d.d.
𝑖𝑓 𝐼 = 0
(independent identically distributed), esse tipo de fluxo de trabalho apresenta distribuição
probabilística binária nas informações existentes e precisão definida por baixa quantidade
de informações, gerando alta probabilidade de sucesso na execução de atividades.
Fluxos de informações binárias, quando pré-definidas assume distribuições como descritas
no parágrafo anterior, do contrário podem apresentar weights estatísticos que não são
produtos da distribuição probabilística gerada pelas informações do sistema, mas produzidos
por más práticas administrativas associadas a hierarquia e/ou motivação do colaborador
e/ou relações interpessoais entre colaboradores. A presença de weights torna o sistema
propenso a outras distribuições como por exemplo, PDF (probability density function).
b. Discrete probability distribution
Definido pela equação geral ∑𝑖 𝑃𝑟(𝑃 = 𝐼) = 𝑖1 , … , 𝑥𝑛 = 𝑖𝑛 = 𝑝𝑖 ,… ,𝑖𝑛 , a fonte de
informações desse fluxo de trabalho é existente e pré-definida, gerando eventos do tipo
∑1𝑖1 =0 ⋯ ∑1𝑖𝑛 =0 𝑝𝑖1,..., 𝑖𝑛 = 1, nos quais não há oscilações quanto a precisão na execução de
atividades definidas no fluxo de trabalho. Considera-se que esse tipo de fluxo de informações
é o mais estável de todos e o ideal para qualquer fluxo de trabalho quando o objetivo se
tratar em atingir probabilidades de execução de atividades de 100% ou próximas.
c. Discrete probability distribution and monotonically decreasing
Define-se pela equação 𝐹𝑝 (𝐼) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑃 > 𝐼) oriunda de um sistema discrete cumulative
distribution function (CDF) no qual a função decrescente e probabilística discreta pela
presença de dados pré-definidos, mas com processamento e/ou temporalidade incertas que
assumem em um sistema adaptativo a modalidade de trabalho ad hoc bem definida e
previsível. Esse tipo de distribuição associado a sistemas adaptativos não representam uma
entropia de informação crítica, na qual não seja possível atingir precisões próximas a 100%.
A função monotonically decreasing se apresenta pela alta probabilidade de execuções
precisas e baixa presença de informações que geram aleatoriedade no sistema. É
dependente de um método ad hoc para atingir precisão de 100% ou próximas.
Matematicamente não é possível se obter uma probabilidade do tipo CDF como foi descrito
anteriormente em função do componente orgânico do sistema. Desse modo, a função
cumulativa das informações enquanto valores discretos podem naturalmente serem
processados ao inverso da própria manifestação em sua natureza física ou de origem
axiomática das probabilidades (evento esse característico de um sistema não adaptativo
onde 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑃 < 𝐼)). Justamente as proposições de ordem biológica podem estabelecer uma
função entre precisão e informação do tipo 𝐹(𝑃) > 𝐹(𝐼). Assim a probabilidade da precisão
é estritamente maior do que a da informação, estando o conjunto de P contido em I e ao
mesmo tempo contido em outro conjunto de dimensão desconhecida (da experiência
individual), como, ℙ((∞, 𝑃]) ≤ ℙ((−∞, 𝐼]) ≤ ℙ((−∞, 𝐼 𝑖 ]), sendo 𝐼 𝑖 a experiência
acumulada pelo indivíduo, ou em outras palavras, a informação acumulada de n eventos i,
que conferem ao potencial biológicos a possibilidade de que ℙ((∞, 𝐼 𝑖 ] > ℙ((−∞, 𝑃])). Uma
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função cumulativa em um sistema adaptativo assume a forma biológica do indivíduo e
quebra o axioma das probabilidades, diferenciando o axioma que se aplica ao mundo físico,
do mundo adaptativo.
d. Discrete probability distribution and monotonically increasing
Definida pela equação 𝐹𝑝 (𝐼) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑃 ≤ 𝐼), ao contrário do item c., a modalidade ad hoc
pode se apresentar como função limite de processamento de um sistema adaptativo. As
características principais desse tipo fluxo de trabalho estão definidas pela presença definida
ou parcial de informações e relações temporais, assim como o processamento da informação
gerado pela modalidade ad hoc é visivelmente crítico (vulnerável). Distribuições que não
possuem um suporte ad hoc adequado possuem um grau de entropia crítica quanto a
precisão do fluxo. Embora uma metodologia de trabalho possa controlar o fluxo de
informação e tempo, esse tipo de sistema possui alta probabilidade de imprecisões, o que
evidencia a função monotonically increasing em sua forma axiomática natural da teoria das
probabilidades. Esse tipo de sistema apresenta dependência do método ad hoc e a presença
de informações sem processamento definido e/ou informações que trazem aleatoriedade ao
sistema.
Um sistema com essa distribuição sem um método ad hoc ou o mesmo é ineficiente
apresenta necessariamente uma distribuição em PDF que será abordada nos itens e. e f.
e. Continuous probability density function distribution and monotonically decreasing
Definido pela equação do item c. e analogamente, 𝐹(𝑃) > 𝐹(𝐼), as densidades
𝑖

𝑖
𝐼𝐼 >𝑛

probabilísticas Pr[𝑃 ≤ 𝐼 ≤ 𝐼 ] = ∫𝑃

𝑇

𝑓𝐼 ( ) 𝑑𝐼𝑖 , assumem função monotonically decreasing,
𝐼

porém ainda apresentando alta aleatoriedade na precisão do fluxo de informação no
sistema. Constitui-se por um fluxo de trabalho com informações parcialmente definidas, não
definidas ou inexistentes. O processamento da informação se mantem relativamente estável
(decreasing) em razão do limite entrópico do sistema (𝐼 𝑖 e métodos ad hoc), o qual não possui
geração ou interação com novas fontes de informações (I) que alimentam todo o sistema
e/ou etapas. Uma característica muito forte nesse tipo de fluxo de trabalho é a presença das
variáveis contínuas como forma de metodologia ad hoc produzindo diversos resultados
distintos. Mesmo se utilizando agendas, planilhas e outras ferramentas (suporte externo), o
processamento de informações é realizado de modo intuitivo, perceptivo e/ou imaginário,
provocando densidades probabilísticas evidentes acerca do juízo produzido por um sistema
adaptativo. Definido como um sistema que produz informações com precisão crítica
(entropia crítica).
f. Continuous probability density function distribution and monotonically increasing
Definida pela equação 𝐹(𝑃) ≤ 𝐹(𝐼), do mesmo modo que no item e. o sistema adaptativo
influencia a precisão a partir de distribuições do tipo CDF do sistema fortemente. Porém, em
função da descontínua fonte de alimentação de dados do sistema definida pela equação
𝑓𝑃 (𝑥) =

𝑑𝐼𝑖
𝑑𝐼

𝐹𝑃 (𝐼. 𝐼𝑖 < 𝑛), a qual foge das capacidades de controle ad hoc, o fluxo de dá de

forma absolutamente descontínua. E do mesmo modo que no item c., para todas as
distribuições probabilísticas de ordem física e matematicamente axiomática, o
condicionamento biológico provoca oscilações no sistema e provavelmente, em baixo índice
de chance, alguma possibilidade de um evento de sucesso, mas que não indefine o sistema
adaptativo enquanto sua classificação.
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g. Joint probability density function
𝐼𝑖

Definido pela equação Pr 𝑃1 , … , 𝑃𝑛 ∈ 𝑆 𝑖 = ∫𝑆𝑖 𝑓𝑃1 , … , 𝑃𝑛 (𝑆𝑖 1 , … , 𝑆𝑖 𝑛 )𝑑𝑆𝑖 1 … 𝑑𝑆𝑖 𝑛 , esse
sistema apresenta a presença de variáveis múltiplas ocorrentes por outros sistemas
adaptativos entre si e seus eventos (𝑆 𝑖 ). A comunicação das informações sofre imprecisão
advinda por teias de fluxos de trabalho e experiências individuais (𝐼 𝑖 ). Caracterizado
essencialmente pela imprecisão entre múltiplos setores ou colaboradores, o que é o
contrário das outras definições de distribuição que podem ocorrer entre colaboradores ou
setores, mas que se apresentam pela ocorrência em apenas uma das partes. A imprecisão
entre sistemas assume metodologias ad hoc diversas e muitas vezes para uma mesma função
(atividade). Sistema não-ergódico e que apresenta uma precisão do tipo differential entropy,
definida por 𝐻(𝑃) = − ∫𝑃 𝑓(𝑥) log 𝑓(𝐼𝑖 )𝑑𝑆𝑖 .
As distribuições m podem ser melhor resumidas e classificadas de acordo com a tabela 1.
Tabela 1. Distribuições probabilísticas da informação em fluxos de trabalhos.
Distribuição m
Informação (I)
Fonte de dados
Processamento
D. binomial
↓
Pré-definida
- ad hoc
C. binomial
↑
Weights
+ ad hoc
D.
↓
Pré-definida
- ad hoc
D. and M.D.
↓
Pré-definida
+ ad hoc
D. and M.I.
↑
Pré-definida/ ind./inex.
+ ad hoc
C. PDF and M.D.
↑
Pré-definida/ ind./inex.
+ ad hoc
C. PDF and M.I.
↑
Pré-definida/ ind./inex.
+ ad hoc
Joint PDF
↑
Pré-definida/ ind./inex.
+ ad hoc
M.D. e M.I. – monotonically decreasing and increasing respectivamente.
D e C – discreta e contínua respectivamente.
Ind. e Inex. – indeterminada e inexistente respectivamente.

Variáveis
D
C
D
D
D/C
D/C
D/C
D/C

Tempo
+
+
+
+

É possível verificar na tabela 1 que uma outra variável influencia as distribuições
probabilísticas em certo nível de desordem. Trata-se do tempo, o qual assume uma função
dependente da informação e seu processamento, porém, em uma relação de informação mútua
entre sistemas, a dependência do tempo se dá pelo processamento da informação em ndimensões, assumindo influência específica sobre o sistema de modo consequente. Em diversas
análises, foi observado a influência do tempo como fator que promove acúmulo de atividades
por se executar, bem como perda da frequência de produção, gerando distribuições diversas no
sistema.
A necessidade de que a informação tenha fluxo contínuo e em tempo adequado se
justifica uma vez que outros sistemas time dependentes poderão apresentar modificações de
nodos que representam a troca de informações entre um sistema e outro. Sistemas time
dependentes funcionam de modo inadequado quando operados em conjunto com outros
sistemas que não respondem em tempos regulares.
Vale ressaltar que em sistemas time dependentes, a regularidade permite o fluxo de
informações contínuo e interrupções causadas por troca de informações entre sistemas
distintos gera desaceleração de processos ulteriores. Em outras palavras, a frequência com que
atividades são executadas são dependentes de fluxos contínuos para não ocorrer saturação das
etapas de trabalho que não possuem sua finalização no tempo adequado [47,48].
Em grandes fluxos de informações, PDF podem ser gerados por conta de perfis caóticos
entre sistemas regulados por tempo [47,48].
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A constatação ad hoc é um ponto muito importante da análise e se dá em sistemas de
alta instabilidade nos fluxos de trabalho, no qual a operacionalização do setor de trabalho ou
relações intersetoriais apresentam grande distribuição probabilística anormal (figura 9).

Figura 9. Diagrama representativo das variações de precisão no fluxo de informações e as propriedades físicas e
biológicas que constituem um fluxo. O diagrama ajuda a compreender as variáveis que acompanham o acréscimo
ou redução da precisão em sistemas adaptativos complexos em fluxos de trabalho.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O objetivo da produção de relatórios para análise das atividades laborais está em
dedutivamente compreender o sistema do fluxo de trabalho de maneira global, tendo por base
algumas premissas matemáticas. Desse modo, o método se dá como uma visão teórica do
fenômeno abrindo espaço para que o pesquisador possa enxergar o sistema em seu estado
provável de produção de trabalho. Embora a proposta seja teórica, no momento em que a
análise é realizada, evidências empíricas (casos) corroboram a constatação acerca do fluxo de
informações existente na investigação conduzida. Assim, o método EIP se difere de outros por
conceber o problema e a análise a partir de uma teoria sobre o fenômeno, amparando-se em
evidências empíricas esporádicas (casos), mas principalmente tendo por base a análise empírica
crucial que consiste na verificação acerca da disponibilidade das informações para execução de
um trabalho e de que forma essa informação é processada pelo colaborador. Assim é possível
observar o aspecto evolutivo do sistema enquanto um sistema que pode ou não atingir
diferentes propriedades constitutivas quanto a forma da distribuição probabilística da
informação, gerando níveis de intervenção diferenciados que oscilam no tempo e podem ser
monitorados e direcionados estrategicamente. Um exemplo de utilização do método EIP a uma
estratégia análoga [51] é indicada por Van Der Aalst et al ao discriminar flexibilidade, enforced
guidelines e declare framework. Comparando-se os dois métodos, a flexibilidade possível por
declare framework é atingida por mecanismos de análise já experientes do uso de um
determinado workflow, entretanto, o modelo de flexibilidade atingido por definir fluxos de
trabalho por meio de uma estrutura matemática conceitual permite maior alcance entre
análises com evidências empíricas e análises por inferência, deixando também em aberto guias
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de orientação para uma posterior reformulação. Nesse sentido, há uma complementariedade
entre os métodos visando o aprimoramento do sistema.
De modo geral, a importância em se utilizar um método não indutivo para análise de
fluxos de trabalho foi em não incorrer no erro de não verificação de um fluxo enquanto um
sistema que evolui, se adapta e necessita de uma margem de avaliação, características essas
que permitem ao gestor observar a dinâmica do sistema ao longo do tempo e o sistema como
um todo [28].
Também se verificou que o tratamento das evidências que comprovam as teorizações
acerca dos fluxos foi realizado com sucesso não somente no momento da análise dos fluxos,
como no parecer de outros analistas que puderam identificar outras evidências empíricas que
sustentaram as distribuições probabilísticas identificadas. Assim, a solução de problemas não se
encerra na análise, pois são apenas algumas evidências empíricas que são constatadas e não
uma investigação para extrair eventos que foram previstos em teoria. Assim não se deve
entender como esgotada a fonte de opções para solução dos problemas de cada fluxo pelo
método proposto.
Desse modo, metodologias em ad hoc são sempre importantes enquanto uma seleção
de recursos humanos, mas não se constituem como uma medida vital de sobrevivência de uma
firma se os sistemas de informação são obsoletos e/ou precários. Pois na medida em que esses
recursos humanos são substituídos, a vitalidade da firma também se reduz por completo
demonstrando a ineficiência em se identificar que havia a falta de controle sobre a gestão do
fluxo de informações no workflow. É possível elencar algumas características da metodologia
definidas a seguir:














Tomada de decisão para gerenciamento.
Análise estratégica.
Monitoramento de fluxos setoriais e intersetoriais.
Presença/ausência de sistemas de informação e tipos.
Pontos críticos no fluxo da informação.
Identificação da presença de modelos ad hoc e performance de trabalho.
Evolução do sistema de informação por definições matemáticas pré-definidas e
diretivas.
Inferência sobre a precisão e tempo de processamento de informações.
Análises empíricas do fluxo de informações excluindo a percepção subjetiva do analista
e dos colaboradores.
Observação sobre a entropia dos sistemas de informação.
Observação probabilística da informação em sistemas adaptativos complexos.
Gestão participativa e melhoria contínua.
Flexibilidade de análise, investigação de evidências e modelamento de workflows.

As metodologias tradicionais fazem uso de classificadores da informação, tendo por
base o uso dos conceitos e sequencias de passos a serem seguidos e fatos para se atingir a
conclusão e resultados sobre o comportamento de um fluxo de trabalho [6]. Em outras palavras,
trata-se de um método puramente indutivo, no qual o pesquisador conhecerá em partes,
dependendo das suas evidências (fatos), como é o fluxo de trabalho analisado [1,5]. A
metodologia proposta assim, busca abrir espaço para que sejam feitas investigações que
busquem as evidências empíricas previstas teoricamente, isto é, buscar os fatos que irão
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evidenciar a distribuição probabilística e de entropia existente em determinado fluxo de
trabalho.
Partindo desse raciocínio, o método EIP também se diferencia das análises de fluxos que
tem por base a quantização exata dos fluxos de trabalho, ou seja, metodologias matemáticas
que fazem uso de cálculos para extrair indicadores numéricos acerca daquilo que no fluxo de
trabalho possa ser identificado como qualitativo e/ou quantitativo. O método EIP opera sem a
sistematização por essa via de raciocínio, por se prevalecer a importância da identificação e nível
de influência dos modelos de trabalho em ad hoc. Assim, um modelo de workflow deve ser em
primeira análise uma ferramenta para análise de um fluxo de trabalho que possa gerar como
resultado, indicadores flexíveis [1] acerca de uma grande quantidade de variáveis que compõe
esses tipos de sistemas. Um método matemático de cálculos não pode conhecer a subjetividade
dos colaboradores em operacionalizar o fluxo de informações no ambiente de trabalho e é
necessário perceber que essa subjetividade é essencial para a vitalidade de uma firma. Assim,
há limitações quanto a métodos tradicionais e os resultados possíveis advindos em uma nova
análise. Uma metodologia de workflow para pesquisas científicas na área da estatística
semelhante a esse processo é apresentada por Gabry et al [52] no qual as evidências empíricas
são contrastadas com simulações do fenômeno para distribuições em PDF dos eventos
analisados. Esse método em conjunto com uma análise Bayesiana [52] representa a tentativa de
abranger com precisão os resultados esperados sem se considerar as evidências empíricas como
únicas ferramentas de análise, sugerindo assim uma teorização acerca do evento que se ajusta
com o fato real para buscar um método estatístico mais robusto. Essa pesquisa [52] mostra uma
interessante forma de fluxo de trabalho, pois métodos alternativos são propostos para se atingir
a precisão dos resultados que consistem em distribuições probabilísticas bastante heterogêneas
no conjunto de amostras. Analogamente, o método de análise do fluxo de informações proposto
nessa pesquisa também perfaz as mesmas abordagens, entretanto, se limita a apenas formular
a estrutura matemática do fenômeno e seu estado de distribuição probabilística, deixando de
lado a busca por todas as evidências (analogamente, métodos alternativos) que comprovem a
teoria sendo essa tarefa de responsabilidade do gestor e sua escolha pelo método de trabalho
que esteja mais adequado as distribuições probabilísticas do sistema em questão.
A coleta de dados é um passo importante para não incorrer no erro de dados
inconsistentes ou incompletos. Ao perfazer as análises dessa publicação, foram coletados dados
por meio de perguntas junto ao colaborador, elaboradas a partir de alguns pontos principais do
método, identificando também como se dá o fluxo quanto a terceiros (fluxo de trabalho
intersetorial ou entre órgãos diversos), como exemplo, a existência de informações para
execução do trabalho, como essas informações estão disponíveis como fonte de dados, como é
processada a informação (aplicativos, programas de computador, telefone, vídeo, imaginação,
dedução, diálogo, etc.), se o tempo para execução do serviço tem algum impedimento no
decorrer do fluxo (prazos, etapas que são mais demoradas, etc.), que problemas são
encontrados para executar as atividades ou decisões (documentação, comunicação,
relacionamento interpessoal, hierarquia, etc.), a produção final do fluxo de trabalho sempre se
dá 100% igual? Esses questionamentos foram feitos junto aos colaboradores para compor os
resultados e a análise EIP apresentada.
Embora exista a possibilidade de que os dados sejam erroneamente interpretados pelo
colaborador e o pesquisador, por se tratar de um método que propõe a teoria sobre o fluxo de
trabalho, as evidências empíricas poderão corroborar ou refutar o diagnóstico realizado. Nesse
sentido, há uma composição estratégica na análise dos fluxos de trabalho, pois não há
paralização das conclusões de diagnóstico e pós-diagnóstico. Isso permite a firma um
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movimento mais amplo em direção ao não esgotamento das análises de fluxos de trabalho e a
busca por precisão.
O método traz um diferencial se comparado as formas tradicionais de análises de
workflows visando análises que colocam na informação, tempo e processamento da informação,
todo o contexto de precisão necessárias para avaliar e diagnosticar fluxos de trabalho em áreas
laborais diversas. No entanto, quanto a natureza do fluxo de trabalho, ou em outras palavras,
se a informação tem natureza essencialmente aleatória ou de difícil previsibilidade, entende-se
que a análise traz contribuições no sentido de constatar essas características e com base nas
tecnologias e técnicas de diversas áreas do conhecimento hoje existentes, é possível propor
novas ferramentas para reduzir os ruídos do sistema. Há estados de incerteza contingentes em
fluxos de trabalho que promovem a produção em ad hoc e, por conseguinte não assumem
definições booleanas de análise para workflows para verificar os fluxos de trabalho como
dinâmicas não lineares e como uma estrutura semelhante a própria descrição dos eventos físicos
da natureza quanto a aspectos de interação, iteração, correlação e complexidade [1,10].
Outro ponto interessante de análises de fluxos de trabalho está na simetria de
informações entre colaboradores, setores, firmas públicas ou privadas. A simetria de informação
como já descrito por Holmstrom e Tirole [53] tem papel fundamental para a evolução da
estrutura administrativa visando o melhor custo benefício dos envolvidos nas negociações. Um
fluxo de trabalho também é uma negociação sob o ponto de vista que uma demanda de
trabalho, ao requerer informações para ser processada e atingir a execução final, depende de
que a informação esteja clara e seus métodos de utilização sejam os mais visíveis o possível a
fim de dar sequenciamento no fluxo quando esse é dependente do tempo ou de etapas
complexas operacionais. Também se apresenta como suporte a equidade e igualdade da
informação entre os colaboradores em termos de desempenho profissional, auto estima e
motivação em um ambiente competitivo ou de exclusão social [54].
O papel de uma liderança na estrutura organizacional de uma firma também sofre
grande influência acerca dos fluxos de trabalho assimétricos entre colaboradores, assim como
na transmissão de mensagens pelo líder o qual depende do correto processamento para atingir
com precisão o resultado esperado. Uma característica importante em se analisar fluxos de
trabalho é que não se trata de encontrar grandes talentos como recursos humanos que deem
conta de sistemas caóticos, mas de tornar a execução da atividade viável a qualquer pessoa
(evitar a rotatividade) o que traz benefícios não somente para a firma, mas para o gestor em
suas responsabilidades gerenciais, a produção da firma e o tempo no qual as atividades têm
expressão como um todo. Outro aspecto importante da análise EIP é a forma como é conduzida
propiciando ambiente para uma gestão participativa entre colaboradores e a hierarquia vertical
de uma organização.
O contexto no qual as variáveis que promovem oscilações em fluxos de trabalho,
discretas ou contínuas, são de relevância também para se diferenciar metodologias como a de
Bayes e Kolmogorov, as quais podem servir de ferramenta para análise de evidências em um
momento posterior ao uso do método EIP. Pois ambas possuem pré definições conceituais que
não permitem serem utilizadas a grosso modo como o próprio método de entropia de
informações e probabilidades (EIP). A justificativa dessa proposição de dá pela existência das
variáveis contínuas do evento, as quais como produtos de sistemas adaptativos [36,37]
complexos, não se definem previamente como uma evidência científica universal, mas como
componentes que constituem um fluxo de trabalho em contínua adaptação entre organismo e
objeto. Assim, o método EIP de análise de workflow permite a identificação de padrões dos
fluxos de trabalho, os quais em um segundo momento, poderão ser trabalhados com a escolha
de uma metodologia apropriada.
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Embora como foi constatado em uma pesquisa recente de Trübutschek et al [44] a
possiblidade de não existir uma fonte subjetiva para execuções cognitivas via working memory,
é interessante notar a grande dimensão de análise que existe considerando-se questões como
subjetividade, memória sensorial e a percepção, como um campo de estudo ainda não definido
em termos de efeitos para a produtividade de precisão no processamento de informações em
uma atividade laboral. Nesse ponto de análise, não fora realizada uma investigação empírica
que trouxesse informações sobre de que modo um colaborador processa informações em
termos de quantidade e qualidade. Ao invés de se criar um parâmetro sobre isso, a pesquisa
sobre os fluxos de trabalho tratou dos tópicos relacionados as ciências cognitivas enquanto um
ponto importante da análise, que compõe as variáveis contínuas, e que permitem inferir as
distribuições probabilísticas do fluxo de informações nos ambientes de trabalho. A possibilidade
de que o ser humano processe informações desprovidas de subjetividade em termos temporais
e espaciais [44] e mesmo em um sentido mais amplo, é um conhecimento que contribui com o
entendimento de que a influência que um colaborador pode ter ao processar informações
determina também a precisão e produção da execução de atividades.

RESULTADOS
As 39 análises realizadas no Grupo Administrativo Setorial ilustram diferentes situações
do escopo administrativo do trabalho e contemplam a teorização do método descrito na
Metodologia.
O método desta pesquisa utiliza uma análise qualitativa extraída da equação (pág. 20,
seção de metodologia), evitando análises quantitativas. Sustentado por uma lista de perguntas
feitas com o agente responsável pela execução de uma determinada atividade, as respostas são
usadas para checar os dados de acordo com as descrições de método dadas na seção de
metodologia. Após a entrevista e observação, é feita uma análise do fluxograma descrevendo
os principais pontos descobertos. Essas perguntas não foram listadas na seção de metodologia
porque entende-se que as linhas gerais que definem o método podem ser realizadas usando
diferentes abordagens. Para esta pesquisa, foram utilizados fluxogramas e as questões foram
suficientes para rastrear as diretrizes do método. Também foi feita uma análise do IEP de acordo
com as diretrizes do método.
Uma questão importante relacionada à pesquisa qualitativa é que análises ad hoc com
agentes podem apresentar inconsistências em relação às respostas obtidas de um sujeito que
vê, escuta e realiza ações que muitas vezes podem ser o produto subjetivo de suas habilidades
e atividades cognitivas. Por essa razão, não são coletadas respostas literais, mas o principal
aspecto do significado das respostas e da observação de um analista.
Perguntas obrigatórias para realizar a análise:
1. Quantos agentes participam da execução de todos os fluxos de trabalho? (excluindo outros
departamentos)
2. Descreva o fluxo de trabalho em etapas.
3. Quanta informação é processada em cada etapa? (taxa média de muito alta, alta ou baixa
quantidade de informação). Avalie de acordo com os itens 4 e 5.
4. A informação está disponível em detalhes completos?
5. Qual método o agente usa para processar as informações (verifique os suportes externos e as
ações ad hoc)
6. O processamento leva muito tempo para ser concluído?
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7. Este processamento atinge a precisão exata esperada?
8. A execução do fluxo de trabalho depende de outros terceiros ou departamentos?
9. Todas as informações relacionadas a terceiros ou departamentos estão disponíveis com todos
os detalhes?
10. Quanto tempo terceiras ou departamentos levam para processar seus estágios de fluxo de
trabalho?
11. Todas as etapas são realizadas, considerando todos os agentes e setores envolvidos, em uma
seqüência de produção ou as etapas têm linhas de produção que não são reguladas dentro de
intervalos de tempo?

ANÁLISE DO FLUXO DE INFORMAÇÕES
SETOR: GAS/CH – SECRETARIA DO GAS CHEFIA.
ATIVIDADE: AGENDA CHEFIA.

INÍCIO

GAS/CH
RECEBE DEMANDAS PARA O GAS

CHEFIA
FILTRO DE
DEMANDAS

SIM
NÃO

CHEFIA
SOLUÇÃO PARA A DEMANDA
GAS/CH
MONITORAMENTO DE AGENDA
SETORES SEED
DIRECIONAMENTO PARA O SETOR
RESPONSÁVEL

39

Análises EIP:
 Iterações: não há ocorrência.


Fluxo de informações: Discrete binomial probability distribution.
Fonte dos dados: definidas parcialmente. São existentes em nível ad hoc e banco de
dados.
Análise de caso: embora exista uma decisão binária (sim ou não) no fluxograma, a
quantidade de informações necessárias para solução de demandas é grande o que gera
obrigatoriamente possíveis instabilidades quanto a destinação e solução da demanda
em questão, dentro da sequência que pode ser definida por
demanda/informação/setor/solução.
Sugestão: já é feito um monitoramento das demandas de modo que todas são
acompanhadas seja no encaminhamento para a própria chefia do GAS ou para os outros
setores da SEED.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação máxima: continuous probability density function distribution
monotonically increasing.
Variações grandes no resultado final dos eventos e que exigem grande atenção para
manter o fluxo funcionando adequadamente. Trata-se de um caso atípico. Embora seja
binomial as decisões sobre demandas de serviço e o fluxo de informações atinge um
estado de joint probability density function distribution, o que caracteriza grande
tendência de desordem do sistema. Esse caso em especial, as habilidades ad hoc
representam alto nível de eficiência mantendo a instabilidade do sistema em níveis
muito baixos. Do contrário o sistema entrópico apresentaria claramente um
comportamento do tipo differential entropy.
Sugestão: recomenda-se o uso de todas as ferramentas necessárias, sejam digitais ou
físicas, que possibilitem a execução do trabalho, na etapa tomada de decisão, que possa
facilitar o mesmo. É importante salientar que a função ad hoc da servidora responsável
deveria também ter suporte de um sistema informatizado que possibilite o uso de uma
interface digital para comunicação entre servidores. Sugere-se essa nova ferramenta
tendo em vista que a ausência da servidora também causa interrupção no fluxo do
trabalho bem como uma substituição da servidora poderia gerar competências menos
eficientes. Essa vinculação das habilidades ad hoc existentes deveriam ser
implementadas como um sistema de informação no órgão.
Outro efeito importante nesse fluxograma é o tempo de processamento da informação.
Telefone, e-mails, busca de contatos, repasse de informações de um colaborador a
outro, interações entre setores diversos, etc., todos esses fluxos mantêm a execução de
determinada atividade presa a forma de transmissão da informação.
Também se sugere a função do setor de telefonia interna da SEED como parte dessa
demanda de serviço.
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SETOR: GAS/CH – SECRETARIA DO GAS CHEFIA.
ATIVIDADE: DIVERSOS.

INÍCIO

SETORES SEED
ENVIO

GAS/CH
ATA DE REUNIÕES

GAS/CH
CONTROLE DE FÉRIAS

GAS/CH
MARCAÇÃO DE CONSULTAS

GAS/CH
RECEBE DOCUMENTOS
DESTINADOS AO GAS
INÍCIO

GAS/CH
RECEBE E ENCAMINHA
PARA OS RESPONSÁVEIS

GAS/CH
CONTROLE DA FREQUÊNCIA

COLETA ASSINATURAS

ENVIO AO GRHS

Análises EIP:
 Iterações: não há ocorrência.


Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically decreasing.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: processos administrativos sem eventos incomuns.
Sugestão: 0.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação normal: discrete probability distribution.
Variações com maior chance de identificar e executar.

OBS.: algumas dessas atividades são realizadas em diversos setores por se tratar de uma rotina
administrativa comum entre setores.
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SETOR: GAS/CHEFIA – SECRETARIA DO GAS CHEFIA.
ATIVIDADE: E-PROTOCOLO.

INÍCIO

GAS/CH
RASTREAMENTO PARA
POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO

GAS/CH
MONITORAMENTO

GAS/CH
AUXÍLIO DE DÚVIDAS
SOBRE O SISTEMA

GAS/CH
CONTROLE DE ENTRADA/SAÍDA

Análises EIP:
 Iterações: não há ocorrência.


Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically decreasing.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: processos administrativos sem eventos incomuns.
Sugestão: 0.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação normal: discrete probability distribution.
Variações com maior chance de identificar e executar.
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SETOR: GAS/CH – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
ATIVIDADE: DIVERSOS.

INÍCIO

GAS/CHEFIA/LOCAÇÃO
DEMANDAS QUE OCORREM EM
PARALELO AOS FLUXOS DE LOCAÇÃO
NOVA, PRORROGAÇÃO E REAJUSTE

Abertura e
acompanhamento de
protocolados de aumento,
diminuição de área ou de
valor, de acordo com os
decretos nº 2413/2015 e
8286/2017.

Acompanhamento de
protocolados referente a
pagamento de alugueis sem
respaldo contratual.

Confecção de planilhas para
pagamento de aluguel.
Planilha para atender o
Tribunal de Contas
mensalmente.

Análises EIP:
 Iterações: não há ocorrência.


Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically decreasing.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Sugestão: ver próximo item, entropia.
Análise de caso: recomenda-se a análise de todos os fluxos desse setor para se ter a
correta dimensão da quantidade de informação processada e demais relações causais
com tempo, prazos, formas de processamento e precisão.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação normal: discrete probability distribution.
Para manter a entropia estável é consumido tempo em função do processamento da
informação que se apresenta em grande quantidade. Sistemas de informação são muito
recomendados para esses tipos de organização de dados. Possível instabilidade do
sistema evoluindo para uma probabilidade de densidades em função de frequência de
tempo e processamento de informação.
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SETOR: GAS/CH – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
ATIVIDADE: RESCISÃO DE CONTRATO.

INÍCIO

GAS/CHEFIA/LOCAÇÃO
RESCISÃO DE CONTRATO QUANDO
HOUVER

NRE
ENCAMINHA AO PROPRIETÁRIO
TERMO DE ENTREGA DE IMÓVEL 30 DIAS

PROPRIETÁRIO
RECEBIMENTO

NRE
ENCAMINHA AO PROPRIETÁRIO TERMO
DE ENTREGA DE CHAVE E IMÓVEL
FIM
PROPRIETÁRIO
RECEBIMENTO

SEED/GOFS E
CHEFIA/LOCAÇÃO
PROCEDIMENTOS
FINANCEIROS PARA
PAGAMENTO

SEED/CHEFIA/LOCAÇÃO
JUNTA DE DOCUMENTAÇÃO

PRED E PROPRIETÁRIO
ORÇAMENTO DE INDENIZAÇÃO

SEED/GOFS
INDICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

SEED/CHEFIA/LOCAÇÃO
ACORDO DE INDENIZAÇÃO

EXTRATO DE RESCISÃO PUBLICAÇÃO

SIM

SEED/CHEFIA/LOCAÇÃO
ESCOLHA DO MENOR
ORÇAMENTO

NÃO
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Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: há uma grande quantidade de repetições decorrentes de
procedimentos administrativos como encaminhamento e recebimento de documentos.
Outros tipos de repetições decorrem quando o orçamento não é aceito pelo proprietário
ou do acordo de indenização.
Sugestão:: não há ocorrências de problemas.
Periodicidade: frequente nos procedimentos administrativos. Raro quanto a
negociações ou orçamentos.


Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically decreasing.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: não foi relatado problemas associados a precisão com que as
informações são processadas. Embora haja grande quantidade de dados, relativamente
as especificações técnicas de indenização ainda podem ser a etapa do fluxo em que
variáveis como precisão e tempo podem vir a apresentar oscilações.
Foi relatado também sobre a demora do proprietário em fornecer orçamento em tempo
hábil para seguimento do fluxo. Métodos de trabalho ad hoc mantem o serviço estável.
Dentro do próprio fluxo não há uma problematização específica para se solucionar, uma
vez que as mesmas decorrem de terceiros (proprietário), no entanto, em relação ao
dimensionamento de todos os fluxos que se seguem no setor de locações, essa
demanda de rescisão apresenta irregularidade de frequência, o que por sua vez,
acumula-se com outras demandas em frequências diversas. Isso torna a execução de
todas as atividades muito dependentes de métodos ad hoc relacionados ao tempo, para
manter a precisão no processamento da informação e a produção final do serviço.
Sugestão: verificar os métodos de busca do proprietário para orçamentos. Isso pode
facilitar e reduzir o tempo para ambas as partes. Correções do fluxo como um todo (para
todo o setor de locação) são possíveis com ajuda de sistemas de informação e/ou novos
métodos ad hoc para monitoramento e controle com múltiplas variáveis.
Periodicidade: ocasionalmente.

-

Entropia de informação normal: discrete probability distribution and monotonically
decreasing.
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SETOR: GAS/CH – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
ATIVIDADE: LOCAÇÃO NOVA.
INÍCIO

ESCOLA, NRE OU SEED
SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO

SETOR LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: ENCAMINHA

SEAP/CPE
ANÁLISE DA PRÉEXISTÊNCIA DE
IMÓVELPÚBLICO

SIM

ENCAMINHAMENTO
PARA UTILIZAÇÃO
DO IMÓVEL
ENCONTRADO

NÃO

SETOR LOCAÇÃO DE IMÓVEIS: ENCAMINHA

NÃO

ESCOLA OU CEEBJA

NRE

SETOR LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
REQUISIÇÃO AO SEED/DIRPE

NRE
PREENCHIMENTO DO ANEXO II E
DOCUMENTAÇÕES PERTINENTES DO IMÓVEL E
PROPRIETÁRIOS

SIM
SEED/DIRPE
ANÁLISE DE
CRITÉRIOS TÉCNICOS

SETOR LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

CONTINUA
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Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: Em caso negativo de análise do DIRP, a solicitação retorna ao NRE para
ciência.
Sugestão: procedimento sem necessidade de correção.
Periodicidade: de acordo com a demanda.


Fluxo de informações: em relação ao que compete a SEED, o fluxo é do tipo discrete
probability distribution monotonically increasing sem oscilações causadas por variações
de informação no sistema a partir do GAS para o GAS, excluindo os outros órgãos e/ou
setores que apresentam fluxo de informações com fontes de informação
desconhecidas. O controle e monitoramento do serviço se dá com suporte ad hoc dos
servidores.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: 0.
Sugestão: A quantidade de informações processadas pelo setor de locação de imóveis
é grande. De acordo com os servidores responsáveis, muitas das demandas são de
atribuição do NRE. O acúmulo de serviços no setor gera maior necessidade de tempo
para processamento da demanda.
É possível perceber que o fluxograma é extenso de modo que o gargalo que inicia a
execução das ações se dá no setor de locação de imóveis. Execuções como locações
novas, prorrogação, reajustes, tramitação de processos digitais, pesquisas relacionadas
as informações necessárias para execução dos serviços, GMS entre outros.
Nesse sentido, há resultados em que o tempo assume, perante a troca de informações
entre setores, um comportamento de joint probability density function distribution, o
que gera acúmulo de demandas entre setores. Do mesmo modo, há teoricamente
grande probabilidade de que as informações processadas pelo setor venham a sofrer
oscilações no processamento afetando a qualidade e quantidade do serviço ofertado,
embora a organização ad hoc seja suficiente para manter o sistema com relativa
estabilidade.
Recomenda-se fortemente a implementação de sistemas de informação que possam
gerir os fluxos de informação substituindo contato telefônicos, setores entre outros.
Sugere-se em caso de problemas associados aos outros órgãos e/ou setores, uma
análise na tomada de decisão desses. A quantidade de informações ocorrentes na
DIRP/SEED identifica a possibilidade de falhas no processo decisório definindo-se essa
constatação de maneira teórica apenas. Trata-se de uma sugestão de investigação já
que o fluxo de informações no local assume características conceituais com bastante
indicadores sobre os efeitos relativos a tempo e produção de um serviço.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação normal: discrete probability distribution.
O sistema não apresenta oscilações causadas pelo setor de locação do GAS. Assim
assume estrutura de probabilidades geométricas no tempo (pelo menos em teoria,
excetuando-se condições biológicas pertinentes).
.
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SETOR: GAS/CH – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.
ATIVIDADE: LOCAÇÃO NOVA.
FIM

CONTINUA

SEED/GOFS
LIQUIDAÇÃO

NRE
SOLICITAÇÃO

SETOR DE LOCAÇÃO
PUBLICA CONTRATO
DE LOCAÇÃO NO
DIOE E GMS.
PRÉ-EMPENHO E
EMPENHO.

SETOR LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
AVALIAÇÃO DO IMÓVEL JUNTO A
PARANÁ EDIFICAÇÕES

NÃO

PARANÁ EDIFICAÇÕES
BALISAR VALOR
MENSAL DO ALUGUEL

NÃO

DIRETORIA GERAL
ASSINATURA

SETOR DE LOCAÇÃO
DE IMÓVEIS
NEGOCIAÇÃO COM
PROPRIETÁRIO

NRE
ASSINATURA DO
PROPRIETÁRIO

SIM

SEED/GOFS
INDICAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
RATIFICAÇÃO

SETOR DE LOCAÇÃO
PUBLICAÇÃO DIOE –
DISPENSA DE LICITAÇÃO

NRE
SOLICITAÇÃO

SETOR LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
VERIFICAÇÃO DOCUMENTAÇÃO,
GMS E CONFECÇÃO DA MINUTA

NÃO

DIRETOR GERAL

SIM

AUDITORIA
INTERNA/SEED
PARECER

SIM

SEED/AJ
PARECER DE
LEGALIDADE
NÃO
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Análises EIP:
 Iterações: not geometric.
Análise de caso: São recorrentes. A falha no preenchimento de documentações,
assinaturas, junta de documentação entre outros, estão entre os principais motivos para
a existência de repetições no processo.
Sugestão: Servidores responsáveis pela execução do serviço, setor de locação de
imóveis, comentam que muita documentação vem incorreta a partir do NRE.
Periodicidade: frequente.


Fluxo de informações: joint probability density function distribution.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: partindo da demanda do serviço até a oferta, o meio termo das
atividades incorre em falhas no processamento de informações decorrentes das
atividades intersetorial. O NRE é apontado como o órgão que mais apresenta falhas
devido rotatividade de funcionários e segundo relatos, ausência de sistemas de
informação, sejam físicos (relatado que NRE não tem arquivo físico de documentações
etc.) ou digitais.
Observa-se que a aleatoriedade na qual os sistemas atingem é decorrente do mal
processamento de informações. Em função do controle e monitoramento realizado pelo
setor de locação de imóveis, há a constante recorrência do processo para etapas
anteriores em função de informações ausentes para processamento a uma próxima
etapa (o que é um aspecto positivo do controle para evitar perda da precisão na
execução do serviço). Todos esses atrasos geram acúmulo de atividades em todos os
setores responsáveis em função de novas demandas que aparecem, resolução de
demandas antigas, necessidade de monitoramento dos processos uma vez que apenas
um núcleo de inteligência do processo executa essa função.
OBS.: foi relatada uma situação muito semelhante à de outros setores, na qual a
necessidade de documentação com regularidade fiscal, em qualquer fluxo de trabalho
do setor, torna o processo todo, agregado à demanda de trabalho, oneroso. Foi sugerido
que seja criada demanda de trabalho específica para certidões e outras documentações
com prazos.
Sugestão: recomenda-se que atividades sejam melhor distribuídas para não haver
acumulo de atividades reduzindo o período de tempo em que a produção é executada.
Sistemas informatizados podem facilitar o arquivamento e fluxo das informações entre
setores. A aleatoriedade intersetorial é causada por um nódulo em especial, NRE.
Também, se sugere, como recomendado pelos servidores do setor, a elaboração de
contratos com período de 4 anos ao invés de 12 em 12 meses e que essa atividade seja
feita pelo NRE.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação máxima: differential entropy.
Variações grandes e imprevisíveis enquanto um sistema de geração contínua de
incertezas.
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SETOR: GAS/CH – ALARME MONITORADO.
ATIVIDADE: ALARME MONITORADO CONTRATAÇÃO DIRETA.

INÍCIO

SETORES SEED
SOLICITAÇÕES NOVAS

GAS/CH
ANÁLISE DE
DEMANDA

NÃO

SIM

CHEFIA
AUTORIZAÇÃO

NÃO

SIM
GAS/CH
COTAÇÕES DE PREÇOS

SEED/GOFS
PROCEDIMENTOS FINANCEIROS

GAS/CH
ACOMPANHAMENTO

SEED/GOFS/PRE
PAGAMENTO JUNTO AO CREDOR
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Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: nenhum evento incomum.
Sugestão: 0.
Periodicidade: raro.


Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically decreasing.
Fonte dos dados: existente e definido em nível ad hoc.
Análise de caso: dados definidos em nível ad hoc, bem como métodos ad hoc conferem
ao serviço um fluxo de informações (grande quantidade) contínuo e em tempo hábil.
Apenas na tomada de decisão para análise da demanda, o método de trabalho assume
um comportamento continuous probability density function distribution and
monotonically increasing, de modo que os parâmetros que pré-definem a análise da
demanda são definidos por experiências prévias e/ou dados objetivos que subsidiam as
decisões acerca da segurança pública local, etc. A densidade probabilística assume
forma na medida em que novas informações (variáveis) adentram o julgamento e/ou
casos em forma combinatória (variáveis que afetam a decisão em permuta), tornando a
ausência de predefinição para julgamento sujeita aos mecanismos da razão subjetiva
e/ou fenômenos da percepção.
Sugestão: sugere-se a formulação de um conjunto definido de variáveis que afetam a
necessidade ou não de demanda do serviço. Isso afastaria hipóteses aleatórias quanto
ao julgamento da questão.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação normal: discrete probability distribution and monotonically
decreasing.
Considerando a vasta experiência ad hoc, o sistema assume entropia normal produzindo
resultados identificáveis e de fácil orientação quanto ao fluxo da informação.
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SETOR: GAS/CH – ALARME MONITORADO.
ATIVIDADE: ALARME MONITORADO VIA LICITAÇÃO.

INÍCIO

SETORES SEED
SOLICITAÇÕES NOVAS

GAS/CH
ANÁLISE DE
DEMANDA

NÃO

SIM
GAS/CH
COTAÇÕES DE PREÇOS

CHEFIA/DG/AJ/DEAM-SEAP
AUTORIZAÇÃO

NÃO

SIM
GAS/CH
ELABORAÇÃO CONTRATO, CAUÇÃO, ETC.

SEED/GOFS
PROCEDIMENTOS FINANCEIROS

GAS/CH
ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO E DO CONTRATO

SEED/GOFS/PRE
PAGAMENTO JUNTO AO CREDOR
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Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: nenhum evento incomum.
Sugestão: 0.
Periodicidade: raro.


Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically decreasing.
Fonte dos dados: existente e definido em nível ad hoc.
Análise de caso: dados definidos em nível ad hoc, bem como métodos ad hoc conferem
ao serviço um fluxo de informações (grande quantidade) contínuo e em tempo hábil.
Apenas na tomada de decisão para análise da demanda, o método de trabalho assume
um comportamento continuous probability density function distribution and
monotonically increasing, de modo que os parâmetros que pré-definem a análise da
demanda são definidos por experiências prévias e/ou dados objetivos que subsidiam as
decisões acerca da segurança pública local, etc. A densidade probabilística assume
forma na medida em que novas informações (variáveis) adentram o julgamento e/ou
casos em forma combinatória (variáveis que afetam a decisão em permuta), tornando a
ausência de predefinição para julgamento sujeita aos mecanismos da razão subjetiva
e/ou fenômenos da percepção.
Sugestão: sugere-se a formulação de um conjunto definido de variáveis que afetam a
necessidade ou não de demanda do serviço. Isso afastaria hipóteses aleatórias quanto
ao julgamento da questão.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação normal: discrete probability distribution and monotonically
decreasing.
Considerando a vasta experiência ad hoc, o sistema assume entropia normal produzindo
resultados identificáveis e de fácil orientação quanto ao fluxo da informação.
OBS.: o sistema é bem carregado de informações. Diversos setores executam atividades
que compõe partes integrantes do todo no processo administrativo. Seria interessante
verificar de que modo os outros setores processam informações em termos de tempo e
precisão. Não fora identificado a partir do servidor responsável pelo serviço nenhuma
ocorrência nesse sentido da ineficácia quanto ao fluxo do processo. Ao contrário as
funções ad hoc estão bem desenvolvidas.
Esse tipo de sistema apresenta muito a possibilidade de comportamento de
probabilidades do tipo continuous joint probability density function, contudo, é possível
que a organização dos fluxos esteja muito eficiente e assim, o sistema não exibe
aleatoriedade. Em caso dessa afirmação ser verdadeira, esse seria um exemplo de
sistema com alta especialização no fluxo de informações, mesmo que as chances do
contrário sejam evidentes e bem expressivas teoricamente.
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SETOR: GAS/CH – CONTRATOS.
ATIVIDADE: COTAÇÕES DE PREÇO DE LICITAÇÃO (ITENS DIVERSOS P/ ESCOLA, NRE E SEED)

INÍCIO

SETORES SEED
ENCAMINHAMENTO DO PEDIDO

GAS/CH
RECEPÇÃO DO PROTOCOLADO

GAS/CH
ANÁLISE DAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E
OBJETOS TÉCNICOS

NÃO

SIM
GAS/CH
MONTAGEM DE PLANILHAS COMPARATIVAS
CONSULTA A EMPRESAS
TABULAÇÃO E ANÁLISE DE ITENS E VALORES
COTADOS
SOLICITAÇÃO DE INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SEED/GOFS
PROCEDIMENTOS FINANCEIROS

SEED/AJ
ANÁLISE LEGAL

SETORES SEED
AVALIAÇÃO E EMISSÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA
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Análises EIP:
 Iterações: not geometric.
Análise de caso: embora haja apenas uma única forma de iteração, a mesma é
responsável pelo mal fluxo das informações em termos de precisão e tempo. As
contínuas repetições do caminho de iteração intersetorial gera perda de prazos e
acúmulo de atividades de execução em função da aleatoriedade com que processos
retornam ao setor em concomitância com outras demandas que surgem e/ou retornam
da mesma maneira. Esse comportamento probabilístico da iteração gera efeitos diretos
para uma distribuição possível do tipo joint probability density function.
Sugestão: as soluções para iterações serão expostas no próximo item, fluxo de
informações, uma vez que a iteração decorre em função do processamento da
informação em si.
Periodicidade: frequente.


Fluxo de informações: continuous probability density function monotonically increasing.
Fonte dos dados: existente parcialmente e/ou ad hoc e/ou não definida.
Análise de caso: setores diversos que elaboram os tramites para compor a cotação não
observam critérios definidos de análise para redigir as especificações técnicas e objetos
técnicos e desse modo, o setor de análise desses itens reprova a documentação e a
retorna para o setor solicitante.
O fluxo de informações do sistema é muito alto. A relação intersetorial provoca perda
da precisão no conteúdo transmitido.
Teoricamente é possível afirmar que a metodologia ad hoc é responsável por regular
quantidade de informação a ser processada pelos setores solicitantes uma vez essas
podem vir a ser desajustadas, fator esse que causaria uma entropia crítica.
Sugestão: sugere-se que seja definido via documentação legal e/ou manuais de
orientação, as informações de como elaborar solicitações de cotações e demais critérios
técnicos que são constantemente reprovados no setor de análise da cotação. Esse
procedimento evita as repetições e possíveis transmissões de erros que podem,
teoricamente, não serem observadas por nenhuma das etapas.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação normal: discrete probability distribution and monotonically
decreasing.
O sistema atinge entropia do tipo discrete e estabilidade em função das habilidades ad
hoc dos servidores responsáveis no setor. Porém, perdas significativas são ocorrentes
em termos do tempo para execução de todas as atividades. Embora haja entropia
estável, é fortemente recomendável os ajustes no fluxo de informações para que as
probabilidades de erros não venham a se expressar estritamente. Assim, modificações
nas formas de execução das atividades por parte dos outros setores é vital para a
qualidade do trabalho e das relações interpessoais entre servidores e setores.
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SETOR: GAS/CH – CONTRATOS.
ATIVIDADE: COTAÇÕES DE PREÇO DE COMPRA DIRETA

INÍCIO

SETORES SEED
ENCAMINHAMENTO DO PEDIDO

GAS/CH
RECEPÇÃO DO PROTOCOLADO

GAS/CH
ANÁLISE DAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E
OBJETOS TÉCNICOS

NÃO

SIM
GAS/CH
MONTAGEM DE PLANILHAS COMPARATIVAS
CONSULTA A EMPRESAS
TABULAÇÃO E ANÁLISE DE ITENS E VALORES
COTADOS
SOLICITAÇÃO DE INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SEED/GOFS
PROCEDIMENTOS FINANCEIROS

SETORES SEED
CONFERÊNCIA E ATESTO DOS ITENS, NOTAS, ETC.
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Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: são decorrentes de erros nas especificações técnicas ou objetos
técnicos.
Sugestão: não há ocorrências de problemas no serviço.
Periodicidade: raro.


Fluxo de informações: discrete probability function monotonically decreasing.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: processamento de informação em nível ad hoc contribuem para que o
fluxo de informações estejam sempre regulares e não apresentem imprecisão.
Uma outra relação foi comentada entre o prazo dos pedidos para compra direta nos
setores do órgão SEED e a facilidade em realizar uma cotação. A análise do pedido
influencia o tempo gasto para proceder com a produção do serviço.
Sugestão: foi relatado necessidade de maior velocidade na execução de procedimentos
financeiros relativos a indicações orçamentárias, empenhos e liquidações. Outros
serviços dependentes desses procedimentos também tiveram relatos semelhantes.
Em relação a cotação do menor preço e outros requerimentos para efetivar a comprar
com um credor, há aplicativos e websites que ajudar a buscar o menor preço de vários
itens comumente requisitados nas cotações do órgão.
OBS.: a quantidade de informações presentes no fluxo é consideravelmente grande. Em
termos de análise teórica, uma aceleração no fluxo é possível a partir de mecanismos
que tornem mais rápida a especificação técnica do objeto, a busca pelo menor preço de
objetos e o contato com o fornecedor. Em relação a cotação do menor preço, conforme
já mencionado, seria interessante pesquisar junto a órgãos públicos a criação de uma
rede de informações compartilhadas que possam servir de base para as cotações, além
dos aplicativos e websites que oferecem o serviço, em caso do mesmo ser confiável.
A elaboração do termo de referência é um passo importante para que a busca do objeto
seja dentro de padrões costumeiros da compra e venda de produtos no mercado.
Especificações técnicas muito incomuns geram maiores problemas nesse sentido. Seria
interessante verificar um manual ou produzir um manual particularizado às demandas
do órgão SEED que vise a orientação sistemática da produção de termos de referência
para os setores do órgão redigirem o T.R., bem como, haver padronização na escolha de
objetos técnicos condizentes com a economicidade, sustentabilidade e eficácia pública.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação normal: discrete probability function monotonically decreasing.
O sistema atinge entropia do tipo discrete e com estabilidade em função das habilidades
ad hoc dos servidores responsáveis no setor.
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SETOR: GAS/CH – CONTRATOS.
ATIVIDADE: PAGAMENTO DE PREGÕES REFERENTES A CONTRATOS OU ORDEM DE COMPRAS.

INÍCIO

GAS/CH
CONTRATOS FINALIZADOS E NO GMS

GAS/CH
ABERTURA E MONITORAMENTO
DE PROTOCOLOS PARA
PAGAMENTOS DOS CONTRATOS

GAS/CH
BANCO DE DADOS PARA
CONTROLE E MONITORAMENTO

GAS/CH
LANÇAMENTO DE
NOTAS NO GMS, SIAF
E E-PROTOCOLO

NÃO

SIM
PROCEDIMENTOS NO E-PROTOCOLO:
ATUALIZAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL
NOTAS FISCAIS VÁLIDAS JUNTO AO NFE-FAZENDA
IDENTIFICAR EM DESPACHOS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

SEED/GOFS
PAGAMENTO
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Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: sem ocorrências significativas.
Sugestão: 0.
Periodicidade: raro.


Fluxo de informações: discrete probability distribution monotonically increasing.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: a execução desse serviço tem um fluxo de informações normal e
preciso, no entanto, embora não exista iterações, há uma atividade do serviço que
demanda muito tempo para execução o que acarreta no acúmulo temporal dos serviços
e consequentemente aleatoriedade no fluxo de pagamento de notas fiscais em termos
de periodicidade.
Essa situação é ocorrente também em outros serviços administrativos de pagamento
que o setor GAS executa. Decorre de atividades listadas como: verificar regularidade
fiscal de empresas, validade de notas dentro do nfe-fazenda e emissão de certidões da
empresa. Cada nota fiscal necessita dessas documentações para prosseguir a outro
setor GOFS para pagamento.
Verifica-se que todos os servidores que executam essa atividade de junta de
documentos para envio ao setor de pagamento GOFS possuem o mesmo padrão de
execução do serviço e problemas associados ao tempo, o que gera, em outros serviços
de outros setores forte instabilidade quanto a prazos, acúmulo de demanda, condições
de trabalho, aleatoriedade quanto aos intervalos de tempo com que notas são
efetivamente pagas (periodicidade).
Sugestão: recomenda-se como sugestão dada por servidores e pela análise desse tipo
de fluxo de informações a criação de um posto de trabalho em que um servidor fique
responsável pela junta de documentos de credores do GAS e, antecipando a demanda
de outros setores da SEED, se questiona também se essa não é uma necessidade de toda
a SEED e que pode vir a ser solucionada a partir dessa sugestão.
A criação do posto de trabalho e atribuição específica de função deve ser verificada
quanto à forma mais prática de execução da rotina administrativa. Por exemplo, se o
servidor responsável por essa função realiza a atividade para todo um setor específico
do qual as notas são ocorrentes ou se realiza a atividade para toda a SEED dentro do
setor que faz o pagamento das notas tendo em vista a associação entre demandas de
trabalho “pagamento e junta de documentação”.
Outro posicionamento fornecido por um dos servidores que executa a função de junta
de documentação para pagamento de notas fiscais é sobre o impedimento que há em
se pagar uma nota no setor GOFS em função de irregularidades de documentação dos
credores do órgão SEED. Uma vez que a junta de documentação também não se dá em
tempo periódico (com intervalos definidos) em função da disponibilidade do mesmo, ou
tempo de expiração, ou envio do mesmo pelo credor, etc., o fluxo com que esses tipos
de informação chegam até o setor GOFS se apresentam fortemente irregulares, sendo
esse atualmente, talvez, o maior problema com o fluxo de informações na execução de
atividade “pagamento de notas fiscais” que envolve muitos servidores e vários setores
do órgão SEED.
Esse impedimento por parte do setor GOFS, conforme decisão judiciária, pág. 17, da
Procuradoria Geral do Estado do Paraná, Grupo Permanente de Trabalho de Licitações
e Contratos Administrativos – GPT7, protocolo 14.841.326-6/assunto: regularidade
59

fiscal para ajuizamento de ação de consignação; o referido documento consta da
nulidade de impedimento de fluxo de trabalho quanto ao pagamento de notas fiscais
que estejam sem a documentação oriunda, conforme já mencionado, de aleatório
processo de aquisição, apensamento e tramitação intersetorial.
Recomenda-se a revisão dos fluxos de trabalho para que a precisão com que a
informação intersetorial seja processada possa apresentar um fluxo regulado por
durações de tempo determinadas.
OBS.: O não remodelamento dessa atividade acarreta e irá gerar futuramente os
mesmos problemas atualmente constatados, que consistem no não pagamento de
notas em prazos relacionados a própria nota fiscal, prazos do SIAF, prazos de
documentação para pagamento, prazo de envio de nota, documentações (certidões que
vencem durante a tramitação ou estão irregulares e demandam mais tempo para entrar
em contato com o credor e solicitar nova certidão, etc.), declarações, atestos e
tramitação do pagamento junto ao SIAF, tramitação digital ou física de protocolos junto
ao setor responsável, data de validade do contrato e a data da nota (recurso federal)
etc. Também foram relatados atrasos ainda decorrentes do sistema de informação do
tipo Token, SIAF, GMS, etc.
Esse conjunto de variáveis citadas no parágrafo anterior assumem precisão da execução
do serviço como um sistema de entropia máxima.
Periodicidade: frequente.


Entropia de informação máxima: differential entropy.
Fluxo de informações reguladas por alta densidade probabilística o que resulta em
desordens temporais de alta aleatoriedade. A relação intersetorial apresenta um fluxo
de informações no qual não é possível se fazer previsibilidades e a precisão com que a
informação é processada tem tendência de apresentar erros constantes.
Metodologia de trabalho ad hoc mantem o sistema ativo e funcionando com certo nível
de estabilidade.
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SETOR: GAS/CH – CHEFIA.
ATIVIDADE: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

INÍCIO

EMPRESAS
SOLICITAÇÃO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CHEFIA
ANUÊNCIA

NÃO

SIM
EMPRESA
ENVIA PARA EMPRESA/ÓRGÃO

Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: sem ocorrências significativas.
Sugestão: 0.
Periodicidade: raro.


Fluxo de informações: discrete probability distribution.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: sem ocorrências significativas.
Sugestão: 0.
Periodicidade: ocasional.



Entropia de informação normal: discrete probability distribution.
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SETOR: GAS/CH – CHEFIA.
ATIVIDADE: PEDIDO DE RESGATE DE CAUÇÃO.

INÍCIO

EMPRESA
PEDIDO DE RESGATA DE CAUÇÃO

SEED/GOFS
JUNTA DE DOCUMENTOS

GAS/CH
ANÁLISE DO
PEDIDO

NÃO

SIM

SETORES SEED
ANUÊNCIA DE
DADOS E
DOCUMENTAÇÃO

NÃO

SIM
GAS/CH
DESPACHO PARA FINANCEIRO
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Análises EIP:
 Iterações: geometric..
Análise de caso: decorrem do envio incorreto de documentos e/ou procedimentos.
Iterações são provocadas no caso de procedimentos dos fluxos de trabalho
constantemente, mas não por erros do fluxo.
Sugestão: sugere-se que os setores da SEED e financeiro façam os fluxos de trabalho
sem passar pelo GAS/CHEFIA/DIVERSOS. Foi comentado pelo servidor responsável que
a tramitação do procedimento não precisa necessariamente passar pelo
GAS/CHEFIA/DIVERSOS e a responsabilidade dos contratos bem como anuências e
disponibilidade de documentação pertencem aos setores que são gestores do contrato.
Esses tipos de repetições geram acúmulo de demanda e tempo para execução dos
serviços, embora não estejam afetando a precisão com que a informação é transmitida.
Periodicidade: frequente.


Fluxo de informações: Discrete binomial probability distribution.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: não houveram casos para análise de problemas.
Sugestão: não houveram casos para análise de problemas.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação normal: Discrete binomial probability distribution.
Variações com fácil identificação e modificação.
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SETOR: GAS/CH – CHEFIA.
ATIVIDADE: CONTROLE DE DESPESAS CARTORIAIS.

INÍCIO

GAS/CH
ENVIA MEMORANDO PARA CARTÓRIO

CARTÓRIO
JUNTA DE DOCUMENTAÇÃO

GOFS
INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GAS/CH
CONTROLE DAS DESPESAS

Análises EIP:
 Iterações: sem ocorrências.
Análise de caso: 0.
Sugestão: 0.
Periodicidade: 0.


Fluxo de informações: discrete probability distribution.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: métodos ad hoc de processamento de dados garantem a efetividade
do serviço. O tempo para processamento no setor GOFS foi relatado como
relativamente capaz de atrasar o processo como um todo.
Sugestão: como em outros tipos de serviços o processamento de informações
financeiras, são de grande importância podendo gerar imprecisões da execução dos
serviços que são dependentes do tempo.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação normal: discrete probability distribution.
Variações com baixa ou nenhuma intensidade. Não foi relatado imprecisões pelo tempo.
Foi previsto apenas de maneira teórica problematizações nesse sentido.
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SETOR: GAS/CH – CHEFIA.
ATIVIDADE: CONTROLE DA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E AR CONDICIONADO

INÍCIO

ESCOLA
COTAÇÃO COM 3 EMPRESAS E ENCAMINHA
PROTOCOLADO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
CORRETIVA
SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
O MESMO PROCEDIMENTO
GAS/CH
ANÁLISE DOS
ITENS E VALORES

NÃO

SIM

GOFS
INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

GAS/CH
AUTORIZAÇÃO

GAS/CH
CONTROLE FINANCEIRO E DA
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

OBS.: Sistema Pergamum possui controle interno no mesmo setor, porém não é feita cotação
como nas etapas iniciais do fluxograma acima.
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Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: sem ocorrências. Podem ocorrer por erros no processamento das
informações do fluxo.
Sugestão: 0.
Periodicidade: raro.


Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically decreasing.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: não foi relatado nenhum tipo de problema ocorrente em relação a
precisão com que a informação flui nas etapas de trabalho. Da mesma forma, o fator
tempo foi apresentado como um pouco lento na relação intersetorial GOFS, mas não
causando prejuízos ao processamento dos trabalhos com terceiros ou no próprio setor
onde esse serviço é executado.
Sugestão: não há ocorrências. Verificou-se que métodos ad hoc compõe o fluxo de
trabalho gerando eficiência e evitando erros.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação normal: discrete probability distribution.
Sistema estável, com fácil identificação e regulação sobre o fluxo das informações e
processamento.
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SETOR: GAS/SPT – PATRIMÔNIO.
ATIVIDADE: CESSÃO DE USO DO MUNICÍPIO PARA O ESTADO.

INÍCIO

NRE
ENVIA PROTOCOLO

SEED/DIRP/CPE
ANÁLISE DE
MATRÍCULA

SEED/GAS/SBI
CONFERÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO

NÃO

SIM

SEED/GAS/SSC
DA CIÊNCIA

GAS/CHEFIA
ASSINATURA DE ACORDO

SEED/GAS/SBI
ENVIA

NÃO

SEED/AJ
ANÁLISE DE
PARECER TÉCNICO

SEED/DG
ASSINATURA DO
TERMO DE CESSÃO
SIM
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Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: repetições estão presentes como erros no tramite dos fluxos e/ou
procedimentos de trabalho. Há grande tramitação de documentação e excluindo erros
que ocorrem ocasionalmente, as iterações de procedimentos de trabalho se dão com
frequência gerando maior tempo para o processamento da informação.
Sugestão: servidores sugerem que os dois pontos de iteração de procedimentos sejam
excluídos de modo que apenas em um único momento sejam feitas as devidas
autorizações e anuências. Também recomenda-se verificar a necessidade da inclusão do
setor SSC no fluxo bem como ao modificar os fluxos, verificar as repetidas trajetórias até
o setor GAS/SBI.
Periodicidade: frequente.


Fluxo de informações: Discrete binomial probability distribution.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: funções de fluxo bem definidas e segundo relatado, não há fluxos de
informação imprecisos ou que estejam com excesso de tempo para processamento
exceto pelas iterações de tramitações.
Sugestão: 0.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação normal: Discrete binomial probability distribution.
Variações de fácil identificação e modificação.
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SETOR: GAS/IAP – SETOR DE INFRAESTRUTURA PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS.
ATIVIDADE: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIA REGISTRO DE PREÇO.

INÍCIO

UNIDADE SOLICITANTE (interno e externo)
PROTOCOLA A SOLICITAÇÃO

GAS/CHEFIA
REGISTRO DO PROTOCOLO

DIRETORIA GERAL
AUTORIZAÇÃO

GAS/IAP
ANÁLISE E TRIAGEM
DA SOLICITAÇÃO

GAS/CHEFIA
SOLICITAÇÃO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSO

GAS/IAP
INSTRUÇÃO DO PROCESSO

FORNECEDORES
ENVIA ORÇAMENTO

UNIDADE SOLICITANTE
ELABORAÇÃO DO TERMO DE
REFERÊNCIA

SEED/CPL
ANÁLISE DE PREÇOS
E MERCADO

GAS/IAP
MAPA DE PREÇOS

FORNECEDORES
ANUÊNCIA

Continua 1

UNIDADE SOLICITANTE
ELABORA TERMO DE REFERÊNCIA DEFINITIVO
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GAS/IAP
SISTEMA GMS E PESQUISA DE PREÇO

GAS/CHEFIA
SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

SEAP/DEAM
APROVAÇÃO E CONTROLE

SETORES DO FLUXO
RETORNA PARA QUALQUER
UM DOS SETORES DE
ACORDO COM A ANÁLISE

SEED/DIRETORIA GERAL
ASSINATURA

SEAP/DEAM
ANÁLISE

NÃO

SIM

PRC/PGE
ANÁLISE DO
EDITAL

NÃO

SIM
SEAP/DEAM
EDITAL PARA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO LEGAL
HOMOLOGAÇÃO
REGISTRO DE ATA
PUBLICAÇÃO ATA
DIVULGAÇÃO DE ATA PARA PARTICIPANTES

Continua 2
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SEED/GAS/CHEFIA
ABRE PROTOCOLO PARA CONTRATAÇÃO
GMS

SEED/GOFS/IO
INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SETORES DO FLUXO
RETORNA PARA QUALQUER
UM DOS SETORES DE
ACORDO COM A ANÁLISE

SEED/GAS/CHEFIA
ENCAMINHA PARA AUDITORIA

FIM
NÃO

AUDITORIA
INTERNA
ANÁLISES DE TODO
O PROCESSO

SEED/GAS/CHEFIA
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO E
PUBLICAÇÃO DIOE E OUTROS
PROCEDIMENTOS FINAIS

SIM
SEED/GAS/CHEFIA
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

DIRETORIA GERAL
ASSINATURA

SEED/GOFS
EMPENHO

SEED/GAS/CHEFIA
ENCAMINHA DG

SEED/GAS/CHEFIA
MINUTA GESTOR E FISCAL

FORNECEDORES
ASSINATURA

SEED/DG/ATEC
ELABORAÇÃO PORTARIA

SEED/GAS/CHEFIA
FINALIZA CONTRATO
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Análises EIP:
 Iterações: not geometric.
Análise de caso: ocorrem em grande quantidade. São repetições de procedimentos
administrativos intersetorial que ocorrem em mais de 20 vezes (considerando quando
há erros) e repetições por erro no processamento da informação que ocorrem segundo
relatos, para alguns casos, em número consideravelmente alto.
Análises de iteração serão abordadas enquanto causa no item fluxo de informações por
ser pertinente o processamento das informações como fonte de parte das iterações.
Sugestão: recomenda-se a implementação de sistema de informação que integre todas
as etapas do processo afim de facilitar a comunicação evitando uso de telefone,
transporte, etc.
Outra sugestão seria a redefinição dos fluxos de trabalho de modo que algumas ações
sejam efetuadas em determinados setores apenas uma única vez. Isso reduziria o tempo
de tramitação e consequentemente o tempo total da produção do serviço.
Ainda como sugestão, o redimensionamento organizacional intersetorial, ou seja,
criação de um novo setor que recebe grande parte do fluxo de trabalho e executa-se
diversas funções no mesmo local, evitando tempo de tramitação, etc. A mesma linha de
raciocínio se aplica em termos estaduais e os órgãos subordinados a administração
pública estadual.
Periodicidade: ocasional.


Fluxo de informações: joint probability density function.
Fonte dos dados: em diversas formas, como por exemplo, existente e pré-definida,
parcialmente definida, não definida e/ou inexistente.
Análise de caso: trata-se de um fluxo de trabalho muito extenso e com grande
multidimensionalidade. A característica entrópica do fluxo se define pelos fluxos de
informação que ocorrem principalmente em nível intersetorial. Decorrente do
processamento de informação ineficiente em alguns pontos, as densidades
probabilísticas e intervalos de tempo no processamento são fortemente afetados.
As situações descritas se referem a etapas do fluxo como elaboração de termo de
referência, análise da CPL, unidade solicitante e SEAP/DEAM.
No que diz respeito a unidades solicitantes, há informação pré-definida sobre como
elaborar minuta e T.R., todavia foi comentado que as demandas de serviço da SEED
necessitam de elaborações particulares que não seguem os modelos disponíveis em
nível público. Essa particularidade e mesmo os modelos padrões não são bem redigidos
pelas unidades solicitantes o que ocasiona constante erro na análise técnica das
informações repassadas pelas unidades bem como de especificações técnicas do objeto.
Do mesmo modo, o órgão DEAM quando realiza pareceres técnicos acerca do controle
de um registro de preço e seus aspectos legais, emite solicitações de correção as quais
não estão previstas em um meio de divulgação com informações pré-definidas e
discrimináveis em categorias de quantidade e/ou qualidade.
A presença de informações aleatórias no sistema torna instável o processamento uma
vez que retroalimentações do processo se iniciam a fim de dar interpretação pelos
setores e órgãos responsáveis.
Sugestão: sugere-se que seja definido pelo órgão SEAP a atribuição de demandas
específicas de registro de preços para secretarias afim de manter estável os
procedimentos e fluxos de trabalho ocorrente no órgão selecionado. Tanto a
rotatividade nas secretarias como outros fatores influenciam a má execução de
72

atividades rotineiras por conta do desconhecimento de fluxos de trabalho. Assim, seria
interessante a criação dessa nova estrutura organizacional para que os modelos prévios
de contratações se mantenham definidos no órgão em questão e as unidades
solicitantes tenham acesso ao modelo já pré-definido pelo próprio órgão e não um
modelo universal que necessite de ajustes constantes.
Sugere-se a grosso modo, que as unidades solicitantes tenham acesso a informações
bem definidas acerca da elaboração de documentos e termos de referência, etc., para
que o tempo de processamento, iterações e fluxo do sistema tenha mais dinâmica em
avançar etapas.
Do mesmo modo, sugere-se vagamente (não há conhecimento exato sobre como essa
circunstância ocorre) que o órgão SEAP/DEAM faça uma definição de atribuições,
considerando nesse sentido, as chamadas exceções do fluxo de informações
comumente ocorrentes, para que o gargalo no qual todos os fluxos de todas secretarias
incidem, tenha uma fluidez mais adequada, bem como vazão proporcional a demanda
de serviços.
Periodicidade: ocasionalmente.


Entropia de informação máxima: differential entropy.
Tanto o tempo de processamento de informações, os quais geram ausência de
regularidade no fluxo de produção, como o processamento das informações, as quais
são transmitidas com ruídos constantes entre emissor e receptor, devem ser
reformulados.
Os critérios de precisão e tempo contínuo na produção dos serviços na condição que se
encontram, sofrem intensos fenômenos de auto deterioração e morosidade (condições
de vitalidade abaixo do ideal para se desenvolver de modo uniforme e manter a
produção constante em tempo e fluxos periódicos).
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SETOR: GAS/SEPM – SETOR DE E-PROTOCOLO E MALOTE.
ATIVIDADE: INFORMAÇÕES DE AVISO GERAL DISPARADAS PELO E-MAIL DA SEED AOS
SERVIDORES.

INÍCIO

SETORES DA SEED
ENCAMINHAMENTO DA INFORMAÇÃO

SEED/SETOR DE
COMUNICAÇÃO
ANUÊNCIA E
ANÁLISE

NÃO

SIM
SEED/SETOR DE COMUNICAÇÃO
DISPARA O COMUNICADO/AVISO

Análises EIP:
 Iterações: not geometric.
Análise de caso: desconhecimento sobre que informações devem ser repassadas.
Sugestão: se observa geralmente o uso dessa ferramenta para envio de informações a
respeito de segurança pública nos arredores do edifício público SEED, perda de objetos
pelos servidores, pesquisas de mestrado/doutorado que terceiros gostariam de fazer
por meio de formulários com os servidores da SEED e formalidades calendário oficial,
como feriados, datas comemorativas, mensagens da direção e/ou Secretário de Estado.
Periodicidade: frequente.


Fluxo de informações: discrete probability distribution.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: sem ocorrências.
Sugestão: recomenda-se fortemente o uso dessa ferramenta para comunicação de
informações relativas a eficiência e eficácia na execução de serviços. Manuais, novas
publicações, trabalhos que estão sendo desenvolvidos, etc., de relevância a todos do
órgão para se manter os grupos de trabalho assessorados em problemas que podem ser
rotineiros e de interesse de todos.
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Periodicidade: frequente.


Entropia de informação normal: discrete probability distribution.
Nâo há ocorrências de erros de precisão ou tempo registrados para essa execução de
serviço.
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SETOR: GAS/SEPM – SETOR DE E-PROTOCOLO E MALOTE.
ATIVIDADE: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES A RESPEITO RELATÓRIOS DO E-PROTOCOLO, ENVIO
E RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, LIBERAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA E-PROTOCOLO OU
INATIVAÇÃO, CRIAÇÃO DE SIGLAS PARA SETORES, ETC.

INÍCIO

SETORES DA SEED
SOLICITAÇÃO DA INFORMAÇÃO

SEED/SEPM
ANUÊNCIA E
ANÁLISE DA
DEMANDA

NÃO

SIM

SEED/SEPM
ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO

Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: ocorrem se a solicitação não compete ao setor. Sem ocorrências para
registro.
Sugestão: 0.
Periodicidade: raro.


Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically increasing.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: são solicitações relativas a dúvidas sobre tramitação de processos e
documentação que são enviadas/recebidas por meio do e-protocolo, correios e malotes
intersetorial ou comunidade externa. Cadastros de usuários no sistema e inativação são
processos que podem demorar para serem executados em função da quantidade de
informações a serem processadas.
Em função de outras atribuições de trabalho, as demandas podem assumir no tempo
variações quanto a frequência de produção dos serviços, o que gera por sua vez, um
fluxo oscilatório de produção.
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Sugestão: sugere-se o uso de formulários digitais para que os usuários possam fazer o
próprio cadastro, necessitando apenas a autorização de ativação por parte do setor
SEPM. Isso reduz a demanda e possibilita o melhor uso do tempo para execução de
outras atividades do setor.
Sugere-se também que outras informações relativas ao sistema E-PROTOCOLO sejam
acessíveis aos usuários sem necessitar autorização para emissão ou consulta.
Informações como relatórios, análises do sistema, etc. Essa particularidade foi apontada
como uma grande necessidade de trabalho por parte de alguns setores e unidades
administrativas da SEED. A implementação de ferramentas que permitam ao usuário
perfazer suas consultas e análises, gerando relatórios diminui a necessidade de alocar
recursos humanos para essa demanda.
Do mesmo modo, tutoriais e informações relativas a dúvidas dos usuários poderiam ser
incorporadas ao sistema, facilitando o acesso por parte do usuário e tornando mais
eficiente o uso do tempo no setor SEPM dos órgãos em geral do Governo do Estado.
Periodicidade: frequente.


Entropia de informação normal: discrete probability distribution and monotonically
increasing.
Variáveis com o tempo e o modo de processamento da informação influenciam a
estabilidade do sistema e do mesmo modo fazem a delimitação entre demais fluxos do
setor em suas prontidões de demanda e execução.
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SETOR: GAS/SEPM – MALOTE.
ATIVIDADE: DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDÊNCIAS, PROCESSOS, ETC.

INÍCIO

COMUNIDADE EXTERNA / SETORES SEED
ENTREGA E RETIRADA DE MATERIAL

SEED/MALOTE
TRIAGEM E
DISTRIBUIÇÃO

NÃO

SIM
SEED/MALOTE – ATIVIDADES DENTRO DA TRIAGEM E DISTRIBUIÇÃO
ATENDIMENTO SOBRE DÚVIDA DE TRAMITAÇÃO
CONSULTA, ABERTURA DE MALOTES
REGISTRO PARA CONTROLE
RECEBIMENTO DE PROCESSOS FÍSICOS E DOCUMENTOS
TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS FÍSICOS DE PRESTAÇÃO DE CONTA VINDO SETOR DE ARQUIVO

COMUNIDADE EXTERNA / SETORES SEED
ENTREGA E/OU RETIRADA

Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: são ocorrentes em situações em que a discriminação de dados para
entrega ou retirada de materiais está mal organizada e/ou descrita. Assim repetições de
entrada e saída de materiais pode vir a ocorrer.
Sugestão: elaboração de etiqueta para que seja uma regra a todos os setores da SEED.
Na etiqueta deve constar informações como remetente, destinatário, conteúdo do
malote e/ou correspondência etc. Informações como essas aumentam a precisão e
reduzem o tempo da triagem e distribuição. São essenciais para esse tipo de serviço.
Periodicidade: frequente.
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Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically increasing.
Fonte dos dados: existente e parcialmente definida.
Análise de caso: uma situação semelhante à da telefonia interna da SEED ocorre nesse
setor. Rotatividade de funcionários e mudanças nos setores da SEED geram
inconsistência das informações disponíveis no setor para realizar a triagem e
distribuição de itens. Assim, distribuições incorretas ocorrem e geram as iterações
mencionadas no item anterior. Habilidades ad hoc mantêm as atividades sendo
executadas com certa precisão e tempo hábil, no entanto sistemas de informação de
interligação intersetorial que acusem a entrada e saída de itens são necessários,
associados a planilhas já existentes de controle de documentos e correspondências.
Também foi sugerido pelos servidores do local que itens ergonômicos como cadeiras
sejam disponibilizados para o setor. Comenta-se sobre as condições atuais em que as
cadeiras se encontram serem inadequadas ao uso contínuo e ao melhor desempenho
na execução das atividades laborais.
Sugestão: conforme mencionado no item iteração, são necessárias padronizações de
entrada e saída de itens no local via etiquetas. Há necessidade de interfaces inteligentes
que possam avisar setores que correspondências estão disponíveis. O horário de coleta
de correspondências no setor é a partir de 14:30 horas.
Metodologias ad hoc ao longo do tempo organizaram o serviço de maneira favorável
quanto a forma de alocação de itens e seus respectivos endereços de destinação.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação normal: discrete probability distribution and monotonically
increasing.
Variações com maior chance de identificar e executar, embora custe tempo e precisão
em alguns momentos (etiquetas).
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SETOR: GAS/SEPM – SETOR DE E-PROTOCOLO E MALOTE.
ATIVIDADE: ATENDIMENTO DE SUPORTE A PROBLEMAS DO E-PROTOCOLO FÍSICO E DIGITAL.

INÍCIO

SETORES DA SEED, NRE, ESCOLAS E OUTROS
SOLICITAÇÃO DA INFORMAÇÃO

SEED/SEPM
ANUÊNCIA E
ANÁLISE DA
DEMANDA

NÃO

SIM
SEED/SEPM
ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO

Análises EIP:
 Iterações: not geometric.
Análise de caso: usuários do sistema desconhecem os procedimentos de trabalho com
o sistema e-protocolo o que ocasiona erros entre as dúvidas e soluções para as mesmas.
Sugestão: fora realizado já disparos por e-mail coletivo do órgão orientando sobre o
novo sistema e-protocolo, bem como cursos online e formações sobre como trabalhar
com o sistema. As repetições são oriundas do desconhecimento do usuário quanto a
como executar as atividades nesse workflow digital. Recomenda-se que os usuários
procurem os manuais para esclarecimento de dúvidas e fortalecimento do
conhecimento sobre o sistema digital.
OBS.: também há uma constante modificação do sistema e-protocolo por parte dos
desenvolvedores, o que torna difícil o acompanhamento dessas modificações por parte
dos usuários e administradores do sistema. Recomenda-se também que os
desenvolvedores mantenham as informações de atualização do sistema acessíveis
publicamente tão logo as mesmas sejam efetuadas (SEAP e CELEPAR).
Periodicidade: frequente.


Fluxo de informações: joint probability distribution.
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Fonte dos dados: existente com pré definição, parcialmente definida, não definida ou
inexistente.
Análise de caso: o fluxo das informações é dinâmico em suas novas formatações e não
há disseminação do processo para todos os interessados. Bem como o acesso das
informações por parte dos usuários do sistema é precário por motivos de ordem
individual. Assim, há uma diversidade de situações que promovem grande imprecisão e
criação de tempos para processamento das informações inadequados, como por
exemplo, solicitação de dúvidas básicas, dúvidas relacionadas ao uso do computador
que não são sobre o sistema e-protocolo, dúvidas que são direcionadas de modo
nebuloso o que gera imprecisão na solução, tempo de tramitação das atividades para
execução dependentes de conhecimento prévio do usuário, execução de atividades
imprecisas e sustentadas por conhecimento subjetivo em como proceder corretamente,
entre outros.
Sugestão: desse modo, dúvidas são frequentes e poderiam ser solucionadas com maior
tempo e precisão quanto ao conteúdo da dúvida ao utilizar manuais e tutoriais sobre o
sistema. Quanto a modificações no sistema por parte de desenvolvedores, foi sugerido
como no item iterações, website que disponibilize como um tutorial as modificações
realizadas.
Periodicidade: frequente.


Entropia de informação máxima: differential entropy.
É senso comum que por se tratar de um novo sistema, dúvidas e inoperâncias são
eventos recorrentes no começo do uso desse sistema. Assim, muito dos problemas
relatados podem ser considerados como temporários e que dispensam maiores
atenções. Contudo, alguns pontos devem ser considerados por se tratar de utilidade
pública, como atualizações do sistema e-protocolo e recomendações aos usuários que
acessem mais os tutoriais e manuais sobre como trabalhar com o novo sistema.
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SETOR: GAS/SEPM – SETOR DE E-PROTOCOLO E MALOTE.
ATIVIDADE: ENTREGA E RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS E PACOTES.

INÍCIO

SETORES DA SEED
ENCAMINHAM CORRESPONDÊNCIAS/PACOTES

SEED/SEPM
TRIAGEM E
CONTROLE

NÃO

SIM

TRIAGEM
AR/PAC/SEDEX/CARTA S.

CONTROLE
PLANILHAS ENTRADA/SAÍDA

VERIFICAÇÃO
NORMAS DOS CORREIOS

SEED/SEPM
GERAR RELATÓRIO
ACONDICIONAR
DESPACHAR PARA CORREIO

Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: decorrem de erros quanto as normas e/ou outras ocorrências relativas
a correspondência e pacotes.
Sugestão: foi relatado a necessidade de que os servidores que encaminham
correspondências para os correios sejam orientados com informações pré-definidas a
respeito das normas e procedimentos para envio.
Periodicidade: frequente.


Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically decreasing
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
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Análise de caso: a triagem mantém o sistema estável. Porém, foi relatado erros quanto
a precisão da informação por parte dos usuários, como por exemplo, endereços
incorretos. Correspondências devolvidas ou que não podem ser enviadas por conterem
endereços incorretos são frequentes.
Sugestão: até mesmo no endereço é feita uma triagem, porém nem sempre é possível
se saber se o endereço indicado é o certo ou não, sendo essa informação de estrita
responsabilidade do usuário.
Periodicidade: frequente.


Entropia de informação normal: discrete probability distribution and monotonically
decreasing.
Talvez, o aumento de iterações no sistema possa contribuir com a normatização de
regras para os usuários, uma vez que as solicitações de serviço serão devolvidas para
propiciar uma reeducação acerca do processo de envio de correspondências e pacotes.
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SETOR: GAS/SEPM – SETOR DE E-PROTOCOLO E MALOTE.
ATIVIDADE: TUTORIAIS.

INÍCIO

SETORES DA SEED, NRE, ESCOLAS E OUTROS
SOLICITAÇÃO DA INFORMAÇÃO

SEED/SEPM
ELABORAÇÃO DE TUTORIAIS

SEED/SEPM
DIGITAL

SEED/SEPM
ATENDIMENTO PRESENCIAL

Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: sem ocorrências.
Sugestão: 0.
Periodicidade: 0.


Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically decreasing.
Fonte dos dados: existente e pré-definida. Elaborada conforme demanda e novas
implementações do sistema por parte dos desenvolvedores.
Análise de caso: tutoriais como comentado em outras análises do setor SEPM fazem
parte de uma grande demanda de serviço nesse período em que o sistema e-protocolo
ainda está em implementação e conhecimento por parte dos usuários. São tutoriais de
demandas das escolas, NRE, SEED, servidores públicos, etc. Os tutoriais são ferramentas
que viabilizam a otimização do tempo gasto com atendimento a dúvidas, e conforme já
comentado sobre o serviço executado pela SEPM, os tutoriais poderiam ser
incorporados ao sistema e-protocolo sem necessidade de enviá-los apenas em
determinados momentos, disponibilizando os mesmos permanentemente.
Sugestão: reunir todos os tutoriais e incorporar ao sistema e-protocolo ou outro banco
de dados que seja de conhecimento dos servidores.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação normal: discrete probability distribution and monotonically
decreasing. Demanda da informação tem tendência a se reduzir até que os
conhecimentos sobre a utilização do sistema estejam bem difundidos. Métodos ad hoc
também favorecem o efeito monotonically decreasing do sistema.
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SETOR: GAS/SEPM – SETOR DE E-PROTOCOLO E MALOTE.
ATIVIDADE: CADASTRAR PROCESSOS DIGITAIS SEGUINDO ORIENTAÇÕES PADRONIZADAS.

INÍCIO

SETOR DA SEED, NRE, ESCOLAS E OUTROS
SOLICITAÇÃO DA DEMANDA

SEED/SEPM
ANUÊNCIA E
ANÁLISE DA
DEMANDA

NÃO

SIM
SEED/SEPM
CADASTRO E PROTOCOLAMENTO

SEED/SEPM
ENCAMINHA PARA O SOLICITANTE

Análises EIP:
 Iterações: not geometric.
Análise de caso: decorrem de informações incorretas que são repassadas ao setor,
como por exemplo, documentações e outros procedimentos necessários para efetuar o
cadastro do processo e encaminhamento ao setor responsável.
Sugestão: foi relatado que a maior parte das repetições são relacionadas a falta de
informação pré-definida o que dificulta a triagem acerca de que documentação deve-se
listar para que o cadastro se conclua definitivamente.
Periodicidade: frequente.


Fluxo de informações: Joint probability density function.
Fonte dos dados: existente e parcialmente definida.
Análise de caso: o cadastro de informações de um processo é feito via de regra, sempre
pelo setor que é responsável pelo processo. Esse procedimento não é encaminhado ao
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SEPM. Há apenas um setor que realiza tal procedimento que em linhas gerais consiste
em digitalizar documentos e inseri-los no e-protocolo.
Outra situação relatada está condicionada a uma relação intersetorial entre SEPM e
setor do GRHS. A comunidade externa que solicita abertura de processos para questões
como aposentadoria, licença, etc., abre um cadastro junto ao CEPM para efetivar sua
solicitação por meio do e-protocolo. Após finalização do cadastro, o mesmo é
encaminhado para o setor responsável, GRHS. Porém, há ocorrência de iterações
causadas por erro na junta de documento e/ou procedimento operacional.
Assim, o processamento da informação bem como o tempo útil para finalização da
solicitação por parte do usuário se torna maior do que o esperado em função da não
entrega correta de documentação.
Metodologias ad hoc no setor SEPM mantêm o sistema com relativa estabilidade, no
sentido de conter maior desordem do sistema.
Sugestão: recomenda-se fortemente que seja feita uma divulgação via e-mail ou outra
hierarquia organizacional de um website ou outro que contenha todas as informações
necessárias ao usuário solicitante de serviços do GRHS para que o mesmo venha munido
de todas as documentações corretas, facilitando o tempo e o processamento da sua
solicitação junto ao SEPM bem ao GRHS.
Também se sugere que o usuário de solicitações ao GRHS venha a fazer seu pedido
presencialmente junto ao próprio GRHS para que dúvidas e problemas com
documentação venham a ser resolvidos prontamente sem necessitar maior tramitação
entre setores.
Periodicidade: frequente.


Entropia de informação máxima: differential entropy.
A condição de entropia é definida muito mais pela comunidade externa que acessa a
informação disponível para não incorrer em erros da junta de documentação, etc.
Os fluxos de trabalho dos dois setores em termos de acomodação das demandas
assumem uma condição de discrete probability distribution and monotonically
increasing, embora para uma conclusão mais adequada em verificar se o sistema não
gera PDF (probabilistic density function), seria necessário investigar o setor GRHS nessas
atribuições intersetoriais e os resultados de precisão na produção.
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SETOR: GAS/SEPM – SETOR DE E-PROTOCOLO E MALOTE.
ATIVIDADE: COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE DOCUMENTOS (CSAD).

INÍCIO

NRE E ESCOLAS
SOLICITAÇÃO

GAS/SEPM E GAS/ARQ
ORIENTAR SOBRE TEMPO E O DESCARTE DE PROCESSOS

GAS/SEPM E GAS/ARQ
ATENDIMENTO, MONITORAMENTO E
TAMBÉM SUPORTE SOBRE O E-PROTOCOLO

Análises EIP:
 Iterações: not geometric.
Análise de caso: as informações devem ser disponíveis para todas as etapas do fluxo, de
modo a não gerar problemas de iteração não geométrica. Embora ocorra
ocasionalmente, segundo relatos o fluxo de informações pode vir a ser reduzido nas
etapas de iteração por conta do gerenciamento do processo para escolas a partir do
NRE.
Sugestão: informações não geométricas tornam instáveis o processamento das
informações de modo linear, gerando atrasos no tempo de processamento.
Periodicidade: ocasionalmente.


Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically increasing.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: foi relatado a falta de assessoramento dos NRE para as escolas, as quais
por sua vez, em alguns casos remetem as dúvidas e outras questões relacionadas ao
sistema e-protocolo para a SEED. Nem todos NRE apresentam essa situação segundo
relatos.
Sugestão: tornar o NRE um nódulo de tramitação de informações para tonar mais
acessível as escolas a presença do Estado na região.
Periodicidade: ocasionalmente.



Entropia de informação normal: discrete probability distribution and monotonically
decreasing.
Métodos ad hoc reduzem a instabilidade do sistema por parte do órgão SEED.
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SETOR: GAS/SEPM – SETOR DE E-PROTOCOLO E MALOTE.
ATIVIDADE: PAGAMENTO FATURAS CORREIO.

INÍCIO

CORREIO
ENVIO DE FATURAS

GAS/SEPM
RECEBIMENTO
REGISTRO DE DADOS PARA CONTROLE E SEPARAÇÃO
EM CATEGORIAS DE CORRESPONDÊNCIA

GAS/SSC
SOLICITAÇÃO DE INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO GOFS

GOFS
PRÉ-EMPENHO
EMPENHO

GAS/SSC
CONTROLE DOS EMPENHOS

GAS/SSC
RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL
LIQUIDAÇÃO, CERTIDÕES, DOCUMENTAÇÃO
GMS
ENCAMINHAR AO GOFS PARA PAGAMENTO

GOFS
PAGAMENTO
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Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: decorrem de procedimentos administrativos que foram divididos em 3
setores. Setor protocolo faz o serviço com o correio, recebe notas, envia para o setor
SSC, o qual envia para o setor GOFS para produção do pré-empenho e empenho, o qual
devolve para SSC fazer a liquidação e esse por sua vez envio novamente ao GOFS para o
pagamento.
O excesso de tramitação entre setores promove maior tempo no processamento das
informações. No entanto, esses procedimentos entre pré-empenho, empenho,
liquidação e pagamento estão como formalmente divididos entre setores por
determinação da SEFA, para que haja tramitação entre quem empenha e quem liquida
notas fiscais.
Foi relatado questões relativas a atribuições dos setores do GAS no tocante a autonomia
administrativa de executar um fluxo de trabalho do início ao fim.
Sugestão: com exceção da tramitação de empenho e liquidação, há 3 etapas em que
notas fiscais servem como base de dados para tramitação entre setores, no caso, o setor
SEPM, SSC e GOFS. Segundo relatos, não há necessidade de tramitação entre 3 setores
distintos se a execução do serviço é realizada por um único setor e a parte financeira do
processo obrigatoriamente deve ser processada entre no mínimo 2 setores.
O tempo mal aproveitado e necessário para registro de notas em 3 setores poderia ser
melhor gerenciado, ou encerrando as atividades com notas no setor SEPM ou
encerrando as atividades com notas e demais procedimentos financeiros com o setor
SSC.
Periodicidade: frequente.


Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically decreasing.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: verifica-se uma dispersão de informações em função da setorização na
produção do serviço. Assume-se teoricamente que não há um núcleo de inteligência
definido que faça o trabalho de análise, monitoramento e controle sobre as despesas.
Como descrito no item anterior, há repetição de procedimentos causado pela dispersão
da informação que alimenta etapas diferentes do mesmo processo.
Embora o fluxo apresente boa consistência na precisão com que as atividades são
realizadas, o esforço para organizar dados entre 3 setores pode consumir tempo e
imprecisão de informação em algum momento do fluxo de trabalho.
Sugestão: A criação de um nódulo de informação em um único ponto propicia melhor
acompanhamento do processo de forma sistematizada e global.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação normal: discrete probability distribution and monotonically
decreasing.
O sistema apresenta comportamento semelhante a um joint probability density function
por apresentar múltiplas variáveis em múltiplos micro sistemas de execução.
É possível se prever, teoricamente, uma instabilidade futura quanto ao processamento
da informação, visto que se repetem e não apresentam um nódulo de inteligência
definido. Relatou-se a presença de weights que influenciaram a setorização do
processamento.
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SETOR: GAS/SEPM/ARQ – SETOR DE ARQUIVO
ATIVIDADE: TODAS AS ATIVIDADES DO SETOR.

INÍCIO

GAS/CEPM/ARQ
DEMANDAS

Desarquivar processos
conforme solicitação
encaminhada por email, dos setores,
NRE’s e outros órgãos.

Encaminhar os processos
referente a prestação de
contas aos protocolos dos
NREs, para que os mesmos os
devolvam aos respectivos
estabelecimentos de ensino /
Planilhas solicitados pela
chefia.

Gerar protocolo de eliminação
documentos/processos nos NRE’s e
SEED, conforme resoluções
estabelecidas pela CSAD DA SEED
juntamente com o Arquivo Geral com
finalidade de promover otimização do
espaço físico, tanto nos NRE’s,
Estabelecimentos de Ensino e SEED.

Pesquisar os processos que
serão apensados ao DAP, e
posteriormente buscá-los nas
respectivas caixas de arquivo.

Realizar a busca dos processos
no PROTOCOLOS NO LOCAL
(SEED/GAS/DAP), que são
encaminhados conforme
solicitação dos grupos e
departamentos da SEED.

Orientar via telefone dúvidas
em relação a codificação de
processos e arquivamento.

Orientar as Comissões Setoriais de
Avaliação de Documentos (CSAD) dos
NRE’s e SEED, em relação à
eliminação de documentos.

Encaminhar para análise e
publicação os protocolos
geradores da CSAD dos
NRE’s e SEED.
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INÍCIO

Transferir os processos físicos
arquivados no Sistema AAX
para o Sistema E-Protocolo.

Escanear os processos físicos,
converter em
digitais e
encaminhar ao setor solicitante.

INÍCIO

Receber, conferir e arquivar os
processos físicos oriundos da SEED,
NREs e outros Órgãos do Estado.

Trocar os processos das
caixas avariadas e sujas
por caixas novas.

Juntar as caixas que estão com poucos processos ou desmembrar
as que estão sobrecarregadas, abrindo espaço nas prateleiras
para que as caixas sejam arquivadas nos seus devidos lugares,
visto que o arquivamento segue ordem numérica e de
classificação para arquivamento.

Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: sem ocorrências.
Sugestão: 0.
Periodicidade: 0.


Fluxo de informações: continuous probability density function distribution and
monotonically increasing.
Fonte dos dados: existente e pré-existente.
Análise de caso: ausência de método ad hoc para compor a distribuição aleatória de
processamento de informação. A quantidade de informação a ser processada em
termos físicos e de unidade de informação são altas e requerem métodos de
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classificação prévios que facilitem o trabalho de pesquisa de dados. Essa descrição se
refere a busca de processos físicos, solicitados por setores da SEED, no setor de arquivo.
Sugestão: o sistema atinge grau de aleatoriedade quanto ao tempo de execução da
atividade de modo integrado ao tempo de execução de outras atividades, gerando PDF
contínuos de causa temporal e de ordem informacional. Métodos simplificados de
organização da informação são empregados nesses casos, o que facilita de modo muito
imediato e em curto prazo o trabalho do local.
Sugere-se que seja feito um trabalho de catalogação no local e sistematização da
informação em termos físicos e digitais. Foi relatado que o volume e quantidade de
processos físicos é grande.
Periodicidade: frequente.


Entropia de informação normal: discrete probability distribution and monotonically
decreasing.
A redução de densidade probabilística bem como do nível crítico de entropia associado
a nova distribuição das variáveis se dá pelo esforço dos servidores à custa de tempo e
processamento das informações, e ainda se teoriza sobre imprecisões possíveis que
ocorrem no sistema, mas que não foram relatadas.
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SETOR: GAS/SSC – VIAGENS.
ATIVIDADE: TRANSPORTE COM VEÍCULOS TERRESTRES.

INÍCIO

SETORES DA SEED
SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE

SETORES SEED
CHEFIA
IMEDIATA

NÃO

SIM

SEED/GRHS
ANALISA
VALORES

NÃO

SEED/SMT
RESERVA DE VEÍCULO

GAS/SSC/VIAGENS
RESERVA DE VEÍCULO

SEED/GOFS
LIBERAÇÃO

INDICAÇÃO DE VALOR
PARA ÔNIBUS / VEÍCULO
NÃO

NÃO
DIRETORIA GERAL
ORDENADOR DE
DESPESAS

SIM

FIM
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Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: decorrem de em função de valores e/ou disponibilidade financeira.
Sugestão: não há registro de ocorrências nesse sentido.
Periodicidade: muito raro.


Fluxo de informações: de modo geral apresenta comportamento com discrete binomial
probability distribution.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: não há eventos extraordinários ocorrentes no sistema. Contudo, seria
interessante analisar de que modo é feita a escolha dos valores e formas de transporte
na tomada de decisão relativa ao GRHS. Reduções no custo com esse tipo de serviço
podem ser alcançadas utilizando-se métodos para alocação de pessoas/tipo de
transporte/horário/trechos etc.
Sugestão: não há no setor de viagens nenhuma ocorrência de problemas.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação normal: discrete binomial probability distribution.
Qualquer variação de informação no sistema possui altas chances de identificar e
executar correções.
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SETOR: GAS/SSC – VIAGENS.
ATIVIDADE: TRANSPORTE AÉREO.

INÍCIO

SETORES DA SEED
SOLICITAÇÃO DE TRANSPORTE

SETORES SEED
CHEFIA
IMEDIATA

NÃO

SIM

SEED/GRHS
LIBERAÇÃO

NÃO

GAS/SSC/VIAGENS
COMPRA E CONFIRMAÇÃO
GAS/SSC/VIAGENS
COTAÇÃO COM 2 OPÇÕES DE PREÇO

SETORES SEED
ESCOLHA DO VÔO

GAS/SSC/VIAGENS
RESERVA DA PASSAGEM

SIM

DIRETORIA GERAL
ORDENADOR DE
DESPESAS

NÃO

SEED/GOFS
PREVISÃO DE DESPESAS
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Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: alta ocorrência. São repetições entre setores da mesma informação.
Por exemplo, após cotação de viagem pelo SSC, se tem como regra escolher a passagem
de menor preço, no entanto, a cotação vai para o solicitante para que o mesmo faça
essa escolha. Questão: se ele irá escolher o menor preço porque essa escolha não pode
ser feita anteriormente pelo SSC. E do contrário, cabe ao solicitante indicar valor maior
por questões pessoais?
Com exceção das repetições iniciais que são decorrentes de cancelamentos e decisões
binárias, as demais repetições poderiam ser reformuladas.
Sugestão: SSC faz a cotação e já faz a escolha garantindo a reserva em tempo hábil. A
servidora responsável pela função argumenta um grande problema geração pela
repetição que é a aprovação de outros servidores para finalizar uma mesma atividade.
Algumas solicitações de viagens são feitas com pouca previsão de tempo obrigando
todos os envolvidos a executarem rapidamente suas funções com o risco de se perder a
reserva e a existência de viagem em datas e horários requeridos.
Periodicidade: frequente.


Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically increasing.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: em razão das repetições, há um grande fluxo de informações
dependentes de tempo. O atraso em um nódulo gera atrasos nas sequencias seguintes.
Em períodos de pico com a demanda, essa dinâmica tem grande tendência,
teoricamente, a gerar erros contínuos e/ou condições desfavoráveis de trabalho.
A necessidade de se programar viagens com antecedência facilita o fluxo das
informações em termos de tempo e também da precisão com que as solicitações são
requeridas e cumpridas pelo setor.
Sugestão: anular repetições que inibem o fluxo de informação em termos de tempo. É
necessário a criação de restrições quanto a solicitações de viagens que não atendem
uma programação antecipada. Sugere-se que seja adotado ritmos de trabalho, o que
em outras palavras quer dizer, adaptar o fluxo de atividades em periodicidades
específicas as quais todos os setores estejam enquadrados. Isso facilitaria o fluxo das
informações uma vez que todos os setores envolvidos estariam elaborando suas
atividades de forma síncrona aos outros setores (períodos permitidos ou abertos para
viagens).
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação máxima: continuous probability density function distribution
and monotonically increasing.
Considerando a entropia de informação como crítica, a grande dinâmica que garante ou
não o fluxo de informação ser completo em sua inicial requisição, é o tempo. Variações
no tempo geram na relação intersetorial e/ou pessoas, grandes oscilações quanto a
concretização das requisições de viagens. É importante salientar que metodologias ad
hoc são as responsáveis pela sobrevivência desse serviço e sistemas de informação que
possam facilitar os processos administrativos são necessários.
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SETOR: GAS/SSC – PUBLICAÇÕES OFICIAIS.
ATIVIDADE: ENVIO – MATÉRIAS PARA DIOE OU DOU DA CPL OU SETORES DA SEED.

INÍCIO

CPL/SETORES SEED
ENVIA PUBLICAÇÕES: DIOE OU DOU

SEED/SSC
ANÁLISE DE
FORMATAÇÃO

NÃO

SIM
GAS/SSC
ENVIA PARA EMPRESA/ÓRGÃO
REQUISITADA

GAS/SSC
BUSCA PUBLICAÇÃO SOLICITADA, IMPRIME
E/OU ENVIA PARA SOLICITANTE

Análises EIP:
 Iterações: not geometric.
Análise de caso: decorrem de erros oriundos de CPL e setores da SEED e/ou
procedimentos de trabalho. Possíveis problemas de tempo associado a prazos limites
para envio de matérias causados por formatação incorreta e/ou informação do
conteúdo da publicação. Também pode gerar repetições de erros novos. Exemplo:
Servidor envia matéria incorretamente e não há mais tempo para correção pois o prazo
máximo para envio está ultrapassado. Servidor requisita que o órgão DIOE ou empresa
abram exceção para publicação. OBS.: Esse procedimento não é aceito pelos terceiros.
Uma das iterações apresenta por natureza causada de terceiros (credores), um acúmulo
de demanda para o setor que influencia a dinâmica do trabalho do setor CPL. Os fluxos
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de trabalho do setor CPL são comprometidos em função do tempo com que o setor SSC
encaminha as publicações requisitadas do dia. Em períodos de pico de demanda, há um
acúmulo de demanda de trabalho no setor CPL, gerando necessariamente,
aleatoriedade com que esse setor produz seus fluxos de informações em relação a
outros setores dependentes da mesma.
Sugestão: servidores devem receber guia orientando as regras de como fazer
publicações oficiais e como reduzir custos da publicação via diagramação adequada.
Para o problema de descrito anteriormente quanto aos procedimentos iterados de
trabalho, sugere-se fortemente que o setor CPL faça as devidas impressões de suas
publicações facilitando as associações de trabalho que conjugam o fluxo de trabalho
publicações impressas-tempo para processamento da informação-setores dependentes
dessa execução de atividade. Essa sugestão facilita a organização do setor CPL quanto a
periodicidade com que seus fluxos de trabalhos devem ser cumpridos e encerra a
dependência com o setor SSC que precisa processar a requisição da publicação via email ou telefone, a impressão, o envio para o setor CPL e prontidão em executar essas
atividades de forma imediata o que, por natureza de qualquer serviço administrativo
que se compõe por diversas funções paralelas, não é viável em tempos de demanda alta
e/ou rotinas administrativas próprias do setor que produz as publicações.
Periodicidade: frequente.


Fluxo de informações: continuous probability density function distribution and
monotonically increasing na 1º atividade de execução, o que gera na tomada de decisão
do setor SSC constante necessidade de controle sobre o que é repassado do setor CPL
(há presença de weights no fluxo oriundo desse setor).
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: fluxograma apresenta grande quantidade de informações para a
tomada de decisão. Quantidade pode gerar oscilações na produção e/ou crescimento
do tempo para execução do serviço. Exemplo: CPL envia publicações com erros de
formatação comumente. Em determinados períodos em que há muitos pregões
eletrônicos, extratos em veículos de comunicação como DIOE, DOU e jornais; o volume
de serviço se torna alto e o consumo de tempo usado para formatar publicações que
estão incorretas se torna maior.
Além do fator tempo que pode causar problemas para execução normal do serviço em
períodos de pico dessa atividade, também, há possivelmente falhas nas tomadas de
decisão mediante quantidade de informações processadas, o que gera em publicações
nos quais erros são passados adiante como ortografia, pontuação, diagramação e até
mesmo erros sobre o conteúdo legal da publicação.
Sugestão: verificar junto a CPL a correta utilização das normas de publicação. Verificar
se é obrigação do SSC ou CPL fazer a diagramação e adequação as normas de publicação.
Verificar junto a CPL os fluxos de trabalho do setor afim de identificar pontos críticos em
que o processamento de informação e repasse de um servidor ou setor para o outro
possuem sérios problemas com tempo e/ou quantidade de informações em fluxo no
próprio setor ou terceiros.
As atividades de execução do setor CPL acarretam em custos extras com as despesas de
publicação.
Periodicidade: ocasionalmente em períodos de maior demanda do serviço via CPL e/ou
outros órgãos (FUNDEPAR e SEAP).
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Entropia de informação máxima: continuous probability density function distribution.
Há oscilações no sistema causadas por iteração e fluxos de informações. Sistema
instável com grande probabilidade de desvios.
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SETOR: GAS/SSC – PUBLICAÇÕES OFICIAIS.
ATIVIDADE: ENVIO – MATÉRIAS PARA JORNAL DA CPL.

INÍCIO

SEED/CPL
ENVIA PUBLICAÇÕES: JORNAL

GAS/SSC
ANÁLISE DE
FORMATAÇÃO

NÃO

SIM

SECS
ANÁLISE E ENVIA
ORÇAMENTO

NÃO

SIM
EMPRESA JORNALÍSTICA
PUBLICAÇÃO

GAS/SSC
BUSCA PUBLICAÇÃO SOLICITADA, IMPRIME
E/OU ENVIA PARA SOLICITANTE
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Análises EIP:
 Iterações: not geometric.
Análise de caso: Decorrem de erros da CPL ou SSC. Erros de formação e/ou informações
da publicação. Exemplo: CPL envia matéria que possui erros de formatação e os erros
são corrigidos no próprio SSC o que demanda tempo para correção e redução de custos
com a publicação. Em períodos de pico dessa atividade, o atraso gerado pelas correções
pode gerar falhas no processamento da informação e/ou atingir o prazo limite para
envio de matérias no jornal. Também quando ocorre erros sobre a informação redigida
na publicação por parte da CPL, a publicação se mantém indo e vindo no setor SSC até a
SECS afim de se fazerem as correções que a CPL precisa. O processo demanda tempo e
apresenta riscos relacionados a prazos de envio de matéria bem como novos erros
podem ocorrer pela pressa em perfazer as correções.
OBS.: Os fluxos desse serviço apresentam os mesmos problemas descritos para a
categoria ATIVIDADE: ENVIO – MATÉRIAS PARA DIOE OU DOU DA CPL OU SETORES DA
SEED. Ver análise e sugestão de solução para o problema na página respectiva.
Sugestão: servidores devem receber guia orientando as regras de como fazer
publicações oficiais e como reduzir custos da publicação via diagramação adequada.
Periodicidade: Ocasionalmente e mais frequente em períodos de grande demanda do
serviço.


Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically increasing
que se segue para todos os pontos de fluxo maior de informações.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: Além do fator tempo que pode causar problemas para execução normal
do serviço em períodos de pico dessa atividade, também, há possivelmente falhas nas
tomadas de decisão mediante quantidade de informações processadas, o que gera em
publicações nos quais erros são passados adiante como ortografia, pontuação,
diagramação e até mesmo erros sobre o conteúdo legal da publicação.
Sugestão: verificar junto a CPL a correta utilização das normas de publicação. Verificar
se é obrigação do SSC ou CPL fazer a diagramação e adequação as normas de publicação.
Verificar junto a CPL os fluxos de trabalho do setor afim de identificar pontos críticos em
que o processamento de informação e repasse de um servidor ou setor para o outro
possuem sérios problemas com tempo e/ou quantidade de informações em fluxo no
próprio setor ou terceiros.
Periodicidade: Ocasionalmente e mais frequente em períodos de grande demanda do
serviço.



Entropia de informação máxima: continuous probability density function distribution.
Embora o sistema apresente dados bem definidos para execução do serviço, as
ineficiências na produção da publicação e normas de envio gera, em períodos de pico
na demanda, grande variação na forma de produção das publicações e envio. São
oscilações que podem ser controladas a partir da correta formatação, tempo antecipado
de envio da matéria e seria importante que as informações necessárias para compor
uma publicação estejam com fácil acesso e possam ser relocadas para um modelo
padrão de diagramação, evitando velhos e novos erros decorrentes do uso esporádico
de modelos de diagramações.
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SETOR: GAS/SSC – PUBLICAÇÕES OFICIAIS.
ATIVIDADE: PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES.

INÍCIO

SECS
ORÇAMENTO

GAS/SSC
ANÁLISE DE
ORÇAMENTO

NÃO

SIM
GAS/SSC
PRÉ EMPENHO E EMPENHO

PROCESSO DIGITAL
NOTA FISCAL (2 e 3)
PADV (1, 2, 3, 4)
PRÉ EMPENHO (1)
EMPENHO (1)
RELATÓRIO DE BENS E SERVIÇOS (3)
DESPACHO (2 e 3)

GOFS
ASSINATURAS x2

TRAMITE DE E-PROTOCOLO
ASSINATURAS:
1) SEED/GOFS
2) SEED/GAS/CHEFIA
3) SEED/GAS/SSC
4) SECS

GOFS
LIQUIDAÇÃO
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Análises EIP:
 Iterações: not geometric.
Análise de caso: Ocorrem em decorrência de erros da SECS no valor do orçamento, ou
jornal listado ou problemas relacionados a credores que exageram no tamanho da
publicação na hora de diagramar.
Também ocorre normalmente pela retroalimentação do processo.
Sugestão: é sempre importante o responsável verificar a variação de preços durante o
ano, pois pode haver mudanças causadas pelos próprios credores que são constantes e
não são causadas por reajustes.
Periodicidade: muito raro.


Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically increasing.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: processos administrativos sem eventos incomuns. Os fluxos crescem
na medida em que mais processos administrativos se somam decorrentes de
informações do próprio setor SSC e de outros setores como GOFS, SECS e GAS. Vários
procedimentos são necessários como assinaturas, tempos para assinaturas,
autorizações de coordenações, chefias, tramites de E-protocolo, informações novas que
não eram pré-existentes e são repassadas no decorrer dos processos (raramente
ocorre).
Sugestão: modificações na tramitação do fluxo em relação a setorização e/ou
procedimentos administrativos que tem dimensão burocrática.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação máxima: continuous probability density function distribution
monotonically increasing.
Variações com maior chance de identificar e executar. O tempo para processamento das
informações exerce grande efeito de atraso para a execução contínua dos serviços. Há
um acúmulo do serviço que é dependente da finalização de todo o processo para que
se dê uma retroalimentação no processo. O efeito do tempo cria entre sistemas
diferentes (setores) ações de execução que ocorrem periodicamente sem fluxo
determinado o que gera obrigatoriamente aleatoriedade nas sequencias de execução.

103

SETOR: GAS/SSC – SETOR DE SERVIÇOS CONTÍNUOS.
ATIVIDADE: SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E DEMANDA DE IMPRESSÃO DA SEED (SEDE).

INÍCIO
INÍCIO
SEAP/DEAM
LICITAÇÃO E ENVIO AO SSC

SEED/GAS/SSC
ELABORAÇÃO DO CONTRATO
PUBLICAÇÃO DIOE
CADASTRO GMS

SEED/GOFS
INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/EMPENHOS

SEAP
AUTORIZAÇÃO

EMPRESA
ASSISTÊNCIA
TÉCNICA
V
ACESSORAMENTO PARA USO
DAS MÁQUINAS AOS
SERVIDORES

SEED/GAS/SSC
ACOMPANHAMENTO DA
INSTALAÇÃO DE 32 MÁQUINAS
EM NRE E UNIDADES
ADMINISTRATIVAS

SETORES SEED
SOLICITAÇÃO DE IMPRESSÃO
NÃO

SEED/GAS/SSC
AUTORIZAÇÃO

SIM
CÓPIAS COLORIDAS
PRECISA AUTORIZAÇÃO.
ACIMA DE 100 CÓPIAS
COLORIDAS PRECISA
JUSTIFICATIVA.
CÓPIAS PRETO/BRANCO
PRECISA AUTORIZAÇÃO.
ABAIXO DE 100 PRECISA
REQUISIÇÃO.

SEED/GAS/SSC
CONTROLE DE EMPENHOS
RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS
LIQUIDAÇÃO
GMS
ENCAMINHA AO GOFS
CONTROLE TIRAGEM CÓPIAS

SEED/GOFS
PAGAMENTO
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Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: decorrem de procedimentos administrativos relacionados a empenho
e liquidação (GAS – GOFS). Sem eventos incomuns. No segundo fluxo de impressão,
ocorrem por desconhecimento sobre as regras de impressão e/ou tomada de decisão.
Sugestão: ver sugestão do próximo item, fluxo de informações.
Periodicidade: frequente (demanda de impressão na SEED (edifício sede).


Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically increasing.
Fonte dos dados: existente, pré-definida ou definida parcialmente.
Análise de caso: pedidos de impressão por parte dos setores da SEED não se definem
de modo objetivo, com critérios objetivos quanto a decisão sobre o que pode ou não
imprimir. Solicitações de impressão ocorrem em conjunto com a existência de máquinas
de impressão nas salas de trabalho, mesmo para cópias preto/branco.
Quanto à existência das máquinas de impressão em NRE, foi relatado o mau uso das
máquinas por parte dos funcionários, embora haja por parte da empresa a prestação de
assessoramento em como utilizar as máquinas.
É necessário verificar que tipos de problemas são ocorrentes, pois além de exigirem
possivelmente maior manutenção dos equipamentos, também podem transgredir
alguma cláusula contratual.
Assistência técnica, não foi relatado problemas em relação a isso.
Sugestão: para o caso da impressão, seria interessante ter definido critérios para
impressão na reprografia do órgão. Além dos critérios, verificar o porquê os servidores
não utilizam impressoras das próprias salas bem como imprimem documentos
existentes na rede online. Entende-se que a impressão pode ser pertinente a um
procedimento burocrático, ou de registro, documentação, etc., mas não
necessariamente para leitura ou arquivamento físico sem fins legais.
Em relação ao mau uso de máquinas de impressão, recomenda-se o levantamento das
dificuldades encontradas por servidores e a utilização de manuais ou guias práticos que
orientem a execução de atividades simples da rotina administrativa. Do mesmo modo
verificar a existência de canal de comunicação responsável por tirar dúvidas e
orientação, que seja da empresa ou do órgão SEED.
Periodicidade: frequente dependendo da demanda na assistência técnica ou impressão
no edifício sede.



Entropia de informação normal: discrete probability distribution and monotonically
decreasing.
Embora os métodos ad hoc suportem a demanda de trabalho, há consumo de tempo
em iterações para impressão, bem como aleatoriedade no sistema.
Há necessidade de maior investigação sobre o uso das máquinas nos NRE em termos de
necessidade na demanda semanal, tipo de impressões, uso técnico dos equipamentos
por parte dos servidores, frequência de manutenção não programada, capacidade de
impressão das máquinas e análise dessas variáveis entre núcleos do Estado.
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SETOR: GAS/SSC –REPROGRAFIA.
ATIVIDADE: ENCADERNAÇÃO, CORTES EM GUILHOTINA, GRAVAÇÃO DE CD.

INÍCIO

SETORES SEED
REQUISIÇÕES P/ ENCADERNAÇÃO, CORTE, GRAVAÇÃO DE CD

GAS/SSC
AUTORIZAÇÃO
DE REQUISIÇÃO

NÃO

SIM
GAS/REPROGRAFIA
EXECUÇÃO DO SERVIÇO
REQUISITADO

Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: sem eventos incomuns.
Sugestão: 0.
Periodicidade: 0.


Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically increasing.
Fonte dos dados: existentes, mas não definidas.
Análise de caso: Para os serviços de encadernação e corte não há problemas ocorrentes,
exceto pelo tempo de execução do serviço. A sugestão para melhoria desse serviço
segue no próximo item.
Sobre a gravação de CD é que se concentram os fluxos de informação. Segundo relatado
pelos servidores, muitas vezes os setores da SEED trazem conteúdos de CD sem uma
prévia organização dos dados, dificultando o acesso ao conteúdo do CD bem como
aumentando o tempo para execução do serviço.
Sugestão: Para encadernação, a capacidade de perfuração do aparelho é baixa, o que
torna o serviço lento para execução. Perfura-se no máximo 20 em 20 folhas. Com essa
baixa frequência, também há acúmulo de serviços do mesmo tipo ou outro no setor
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obrigatoriamente. Sobre os cortes, os servidores sugerem o uso de guilhotinas
industriais, pois a qualidade do aparelho atual é desgastada a cada 2 meses em média.
Assim, o fluxo das atividades se torna lento ou de má qualidade em função da
capacidade de corte feita.
A gravação de CD pode ser melhorada ao se definir para o usuário do serviço que seja
criada uma pasta chamada “copiar” e nela contenha todas as informações que o usuário
precise copiar. Pastas sem essa marcação ou procedimentos administrativos que não
sigam essa normatização, deverão ser rejeitados. Esse procedimento torna mais ágil a
execução do serviço pelos servidores de modo que em relação a todas as outras
demandas do setor, o fator tempo é essencial para que o fluxo de informações
intersetorial dependentes da reprografia tenham movimento constante e acelerado.
Também se questiona a capacidade de processamento dos computadores disponíveis
no setor reprografia que apresentam lentidão e gravadores de CD comuns e/ou sem
configurações para alta velocidade etc.
Periodicidade: frequente.


Entropia de informação normal: discrete probability distribution and monotonically
decreasing.
Funções ad hoc são as responsáveis por manter a instabilidade do sistema baixa ou
inexistente.
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SETOR: GAS/SSC –REPROGRAFIA.
ATIVIDADE: DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO.

INÍCIO

SETORES SEED
REQUISIÇÕES P/ ENCADERNAÇÃO, CORTE, GRAVAÇÃO DE CD

GAS/SSC
AUTORIZAÇÃO
DE REQUISIÇÃO

NÃO

SIM
GAS/REPROGRAFIA
EXECUÇÃO DO SERVIÇO
REQUISITADO

Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: sem eventos incomuns.
Sugestão: 0.
Periodicidade: 0.


Fluxo de informações: joint probability density function distribution.
Fonte dos dados: existente parcialmente. Inexistente ou não definida.
Análise de caso: para o caso da digitalização, existem 2 máquinas que fazem o serviço e
um dos problemas relatados pelos servidores responsáveis está na análise dos dados
para se digitalizar. Geralmente são processos que vêm para a digitalização e o
requerente não especifica ou dá condições, segundo o setor, de como está o processo
em termos de entraves que prejudicam o tempo para execução do serviço. Dentre esses
entraves estão a presença de folhas amassadas, grampos, CDs no meio das folhas, notas
fiscais e se é frente e verso. Servidores afirmam que a digitalização não é demorada,
mas a montagem e desmontagem dos processos físicos é lenta e isso atrasa a execução
do serviço em concomitância a outras atribuições do setor.
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Sobre a impressão, cópias coloridas, mesmo que apenas uma única cópia, devem ter
autorização do GAS/SSC para realização. Um problema relatado e que gera falhas de
produção em termos de tempo e precisão na execução do serviço está na organização
dos dados requeridos para impressão. Muitos solicitantes mandam o arquivo por e-mail
por finalizar, requisitando ao setor reprografia que termina as configurações e/ou
formatações necessárias para a impressão. Porém, muitas dessas requisições não fazem
parte do serviço de impressão e são demandas de trabalho de quem produz um
documento digital. Esses tipos de requisições por parte dos solicitantes atrasa o serviço
e gera grandes falhas uma vez que contatos telefônicos e pessoais são feitos no decorrer
desse processo em função de que não há informação suficiente para se conhecer de que
modo o solicitante quer que finalize seu documento digital.
Sugestão: em relação a digitalização, se sugere o uso de formulário para ser preenchido
pelo solicitante, que especifique além das páginas que devem ser digitalizadas, se é
frente e verso e se todos os documentos internos deverão também ser digitalizados,
como informações presentes em CD etc. Os servidores comentam sobre se é possível
requerer ao solicitante o desmonte do processo antecipadamente pelo próprio setor
solicitante para acelerar a digitalização.
Para a impressão, se sugere um formulário no qual o solicitante confirme que o arquivo
está pronto para impressão do contrário será encaminhado novamente para o setor
solicitante para a devida finalização. Em hipótese alguma, finalizações de documentos
digitais devem ser feitas no setor de reprografia.
Se sugere também, concomitante a necessidade de outros setores, a criação de um
sistema de informação que substitua o uso do telefone e do e-mail para requisitar
impressões. Desde a autorização até o envio do arquivo poderiam ser feitos de modo
digital via essa nova interface que irá abranger também demandas de fluxo de
informação intersetorial para outros serviços.
Outra sugestão na reprografia é a aquisição de 01 máquina de impressão de grande
porte que possa executar serviços diversos e com maior eficiência. Atualmente o serviço
de impressão conta com a locação de máquinas via procedimentos licitatórios.
Questiona-se se o custo da aquisição de nova máquina, manutenção e cartuchos de tinta
são mais baixos do que os custos com locação, impressão por folha e custos adicionais
quando a demanda é muito alta e é enviado solicitação ao DIOE para que faça as
impressões de grande escala. É necessário verificar essa demanda em função de
programas governamentais atuais que fazem grande uso de impressões anualmente.
Periodicidade: frequente.


Entropia de informação máxima: continuous probability density function distribution
and monotonically increasing.
Algumas práticas de tramitação administrativa do setor conduzem necessariamente a
um esforço ad hoc de grande eficiência para que a precisão e tempo de execução dos
trabalhos não sejam intensamente aleatórias. Ressalta-se que o sistema como um todo
do setor, é sustentado por métodos ad hoc, mas que enfrentam grandes oscilações de
produção.
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SETOR: GAS/SMT –TELEFONIA.
ATIVIDADE: ATENDIMENTO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS INTERNAS E EXTERNAS.

INÍCIO

COMUNIDADE/SETORES SEED
SOLICITAÇÕES DE INFORMAÇÕES

GAS/SMT/TELEFONIA
ANÁLISE DA
INFORMAÇÃO E
ENCAMINHAMENTO

SIM

NÃO

SETORES SEED
ATENDIMENTO SOLICITADO

Análises EIP:
 Iterações: não há ocorrência.
Análise de caso: sem eventos incomuns.
Sugestão: 0.
Periodicidade: 0.


Fluxo de informações: joint probability density function distribution.
Fonte dos dados: existente parcialmente. Inexistente ou ad hoc.
Análise de caso: o fluxo de informações do sistema é muito alto. Basicamente esse setor
pode perfazer serviços de comunicação intersetorial e/ou para a comunidade de
externa de grande utilidade reduzindo o tempo necessário para execução de várias
atividades bem como melhorando muito a precisão das informações.
Um ponto verificado em relação ao fluxo de informação do sistema é a condição na qual
o processamento ocorre o que torna a precisão muito aleatória bem como o tempo
requerido é maior do que o recomendável nesses casos de centrais de atendimento ao
cidadão.
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Definiu-se como um sistema probabilístico de densidades esse tipo de serviço, com
crescimento contínuo de baixas probabilidades de precisão no fluxo das informações.
O setor não possui internet, o que dificulta muito a busca por informações relativas ao
órgão público SEED e /ou informações internas requeridas por coordenações. A falta de
internet gera necessariamente falhas constantes na precisão com que as informações
sobre o órgão são repassadas em termos de tempo real.
Nesse sentido também, não há um software que faça a atualização dos ramais
telefônicos e funcionários da SEED. A rotatividade dos funcionários, bem como
modificações de ramais são constantes. Não há retroalimentação entre novas
informações e velhas informações o que em nível ad hoc, obriga os servidores a
buscarem informações de modo aleatório de acordo com seu nível de conhecimento
sobre os mais de 500 funcionários de mais de 1000 ramais telefônicos do órgão SEED.
É importante também salientar que o setor realiza serviços de atendimento a dúvidas
com informações específicas do órgão. Por exemplo, no ano de 2019, ENCEJA.
Sugestão: recomenda-se que seja implantado um sistema de informação que possa ser
atualizado com ramais e nomes dos funcionários do órgão SEED. É imprescindível
também que todos os computadores do setor tenham acesso à internet.
Várias atividades internas do órgão SEED são dependentes de informações em fluxo
constante. Nesse sentido, vários setores em sua análise entrópica, tiveram indicações
fortes quanto a necessidade de que determinados tipos de informações estivessem
alocadas em outro local ou sistema de informação que não seja exatamente o próprio
setor, mas um ambiente virtual talvez, que possa reunir dúvidas internas sobre
execução de atividades intersetorial.
Periodicidade: frequente.


Entropia de informação máxima: differential entropy.
Variações grandes e imprevisíveis enquanto um sistema de geração contínua de
incertezas.
As funções ad hoc nesse setor então entre as principais causas de ainda haver
estabilidade no serviço, embora nem mesmo, em função da grande quantidade de
informações, as habilidades ad hoc são suficientes para o processamento de toda
informação e tempo necessários.
O que ainda controla a entropia crítica do sistema são os servidores no local.
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SETOR: GAS – SETORES DIVERSOS.
ATIVIDADE: ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS E DIGITALIZAÇÃO.

INÍCIO

SETORES SEED
PROCESSOS CONCLUÍDOS

SETOR RESPONSÁVEL PELO ARQUIVAMENTO
REGISTRO DOS DOCUMENTOS SEJAM FÍSICOS OU DIGITAIS

PROCESSO FÍSICO
DOCUMENTOS FÍSICOS

E-PROTOCOLO FÍSICO DIGITAL
PROCESSOS FÍSICOS
DIGITALIZADOS

GAS/ARQ
ARQUIVO FÍSICO

PROCESSO FÍSICO VIRA
ARQUIVO MORTO

E-PROTOCOLO DIGITAL
DOCUMENTOS DIGITAIS

OBS.: contratos concluídos físicos vão para Vila Oficinas.
Há um tempo atrás, antes da implantação de novos sistemas digitais, etc., os processos físicos
eram arquivados pelo sistema AAX.
Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: ocorrem em função de erros nos procedimentos para arquivamento.
Sugestão: 0.
Periodicidade: raro.


Fluxo de informações: discrete probability distribution.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: em relação ao arquivamento, trata-se de um procedimento comum nos
setores. Tanto o procedimento físico como o digital possuem informações bem
definidas e que não incorrem em falta de precisão na execução do serviço. Já a
digitalização de processos físicos é comum entre os setores da SEED, porém cada setor
executa sua digitalização, sendo atribuído ao SEPM apenas a digitalização dos processos
que estão no setor SEED/GAS/ARQ.
112

Sugestão: no arquivamento, em caso de houver uma grande demanda e/ou a demanda
periódica ser grande, é possível criar uma função de colaborador apenas para execução
dessa atividade. Ou, um setor responsável por todos os arquivamentos.
A digitalização é um procedimento que se encontra muito frequente em função da
implantação de um sistema digital de protocolamento. Assim, muitos processos físicos
que ainda são utilizados ou que estejam arquivados, mas serão utilizados, passam pelo
processo da digitalização para inclusão no novo sistema.
Recomenda-se que cada setor faça sua digitalização para não gerar acúmulo de
demanda de trabalho em um único setor, a SEPM. A quantidade de processos a serem
digitalizados é muito grande para que apenas um único setor possa manter estável essa
demanda de serviço.
Um dos setores que também contribui para a digitalização é o setor
SEED/GAS/SSC/reprografia. Do mesmo modo, sugere-se que esse setor também não
venha a se responsabilizar por toda digitalização de processos físicos em função de
outras demandas frequentes que são atribuídas ao setor.
Por se tratar de um evento com tempo limitado, a digitalização de processos físicos pode
ser melhor processada pela divisão dessa tarefa entre vários setores da SEED, sendo de
responsabilidade da execução o próprio setor no qual o processo foi originado.
Periodicidade: frequente.
OBS.: existe a conversão de protocolos físicos em digitais no setor SEPM. Esse
procedimento é realizado com os processos em ARQUIVO (SEED/ARQ) apenas. Os
demais setores que necessitam de digitalização de seus processos físicos podem
procurar a SEPM para receber orientação presencial ou por tutorial digital em como
fazer a digitalização desde como utilizar o scanner, operar o sistema e-protocolo para
inserção do material digitalizado, utilização do manual de códigos de arquivamento para
processos físicos concluídos, entre outros.


Entropia de informação normal: discrete probability distribution and monotonically
increasing.
Com uma alta demanda, a organização do próprio setor é indispensável. Na medida em
que atribuições de trabalho do setor se somam ao processo de digitalização, demandas
podem gerar acúmulo, bem como a frequência com que a produção ocorre em relação
ao tempo de processamento e interações com outros setores. Embora essa dinâmica
possa evoluir para um sistema entrópico crítico se não for bem administrada, o sistema
apresenta normalmente um constante crescimento de probabilidades definidas pelas
descrições já mencionadas anteriormente. Métodos de trabalho ad hoc entre setores
são fortemente recomendados para redução da instabilidade do sistema.
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SETOR: GAS – SETORES DIVERSOS.
ATIVIDADE: PRÉ-EMPENHO E EMPENHO.

INÍCIO

CREDORES
ORÇAMENTO/NOTA FISCAL

GAS
ANÁLISE DE
ORÇAMENTO

NÃO

SIM

GAS
PRÉ-EMPENHO E EMPENHO

INCLUSÃO DO PROCESSO DIGITAL
NOTA FISCAL (2 e 3)
PADV (1, 2, 3, 4)
PRÉ EMPENHO (1)
EMPENHO (1)
RELATÓRIO DE BENS E SERVIÇOS (3)
DESPACHO (2 e 3)

GAS
E-MAIL SOLICITANDO
ASSINATURA

GOFS
ASSINATURAS x2

TRAMITE DE E-PROTOCOLO
ASSINATURAS:
1) SEED/GOFS
2) SEED/GAS/CHEFIA
3) SEED/GAS/SSC
4) SECS

GOFS
LIQUIDAÇÃO
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Análises EIP:
 Iterações: geometric.
 Análise de caso: ocorrentes como raro (depende do setor) erro no envio do orçamento
pelo credor ou retroalimentação do sistema. Sem ocorrências incomuns.
Sugestão: 0.
Periodicidade: frequente.


Fluxo de informações: discrete probability distribution and monotonically increasing até
joint probability density function.
Fonte dos dados: existente e pré-definida.
Análise de caso: relatos afirmam questionamentos sobre os procedimentos de iteração
virtual que demandam, por exemplo, assinaturas e anuências constantes tanto do
documento pré-empenho como empenho e demais solicitações que são anexadas no
protocolo digital para pagamento de notas fiscais.
Para todos os tempos não regulares em que o fluxo de trabalho encerra sua tramitação
temporariamente, a sequência de ações decorrentes de cada etapa se mantem
paralisada, gerando acúmulo de demandas novas que entraram no fluxo de trabalho em
frequência constante, mas futura.
Em épocas anteriores a atual da gestão pública do Estado, esses fluxos de trabalhos
eram realizados com informações físicas e não digitais, tornando o tempo para
finalização de todas as etapas do fluxo maiores que as atuais.
Porém, as informações físicas eram processadas em blocos de informação o que gerava
periodicidade no fluxo, mantendo o sistema de probabilidades com informações do tipo
discretas ao invés da percepção dos colaboradores sobre quando será o tempo em que
a informação será processada uma vez que não há mais esses blocos.
Sugestão: seria interessante e recomenda-se esse método de acumular demandas por
períodos curtos de tempo e liberá-las em prazos constantes e definidos. Essa
periodicidade em sistemas como esses que são muito dependentes do tempo para
serem processados tem vital importância para impedir a geração de densidades
probabilísticas e/ou uma entropia diferencial, o que por sua vez, ainda ocorre com
frequência em determinados setores e a relação intersetorial GAS e GOFS.
Periodicidade: frequente.



Entropia de informação normal: desde discrete probability distribution and
monotonically decreasing até entropia de informação máxima do tipo differential
entropy
Como já descrito no fluxo de informações, as dinâmicas de entropia e a execução dos
serviços é dependente do fator tempo, principalmente por se tratar de um sistema com
diversas variáveis aleatórias multidimensionais.
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SETOR: GAS – SETORES DIVERSOS.
ATIVIDADE: SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

INÍCIO

SETORES DA SEED
SOLICITAÇÃO DA MATERIAL

SEED/GMS
ANUÊNCIA E
ANÁLISE DA
DEMANDA

NÃO

SIM
SETORES DE MATERIAL RESPONSÁVEIS
ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO

Análises EIP:
 Iterações: geometric.
Análise de caso: são ocorrentes em solicitações dependendo de critérios do setor
responsável em fornecer e das especificações técnicas.
Sugestão: por se tratar de materiais que muitas vezes são esporádicos ou de difícil
precisão quanto a demanda, como por exemplo, quantidade de café para um evento,
seria interessante existir uma planilha que contivesse medidas de materiais
correspondentes com a variável de consumo dos mesmos. Isso facilitaria o
preenchimento das especificações técnicas e evitaria atrasos para entrega e compra dos
materiais. Houve relato que apontou como crítico o cumprimento de prazos em função
das especificações técnicas demandadas incoerentes com variáveis de consumo.
Periodicidade: ocasionalmente.


Fluxo de informações: continuous probability density function distribution and
monotonically decreasing.
Fonte dos dados: existente parcialmente.
Análise de caso: o processamento da informação assume uma função temporal
decorrente de problemas com as especificações técnicas, e do mesmo modo isso pode
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vir a causar iterações no sistema. Como não há uma tabela indicativa de quantidades e
correspondência de demanda, há necessariamente uma variação de pedidos solicitados
nesse sentido, o que gera as densidades probabilísticas. No entanto, o fluxo assume
condição de menos instabilidade por decorrência da iteração que faz a correção do fluxo
a ser processado.
Sugestão: A sugestão do item anterior, iterações, serve para o item fluxo de
informações.
Periodicidade: frequente.


Entropia de informação normal: discrete probability distribution and monotonically
increasing.
Se não há definição de dados, tendenciosamente o sistema tende a ser instável. Ou seja,
mesmo havendo um método ad hoc eficaz, pode ocorrer imprecisão quanto a
correspondências de demanda e oferta.
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