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1. Resumo 

O presente artigo trata da importância da gestão de processos para uma 

organização. Há um estudo de caso em um setor público que trabalha com a 

reintegração social prestando atendimentos psicossociais, localizado no centro de 

São Paulo. O objetivo é aplicar alguns conceitos e ferramentas de gestão de 

processos para promover melhorias se aceito pela gestão, proporcionando maior 

eficiência. Durante o período de análise houve diversas mudanças na gestão. Ao 

todo foram três gestões diferentes e em cada uma todos os processos eram 

modificados, por não haver padrões documentados. Todas essas mudanças em 

curto prazo geravam atritos, atraso nas demandas e no atendimento ao público. Foi 

então identificado à necessidade da padronização e documentação dos 

subprocessos, para evitar problemas futuros. Ao invés de começar um processo do 

zero sem conhecer o setor é possível usar como base o processo definido 

anteriormente e ao longo do tempo fazer aperfeiçoamentos.  

 

2. Introdução 

Ter processos bem definidos ajuda no cumprimento do planejamento 

estratégico e agilidade nas atividades com o mínimo de recursos e maior satisfação 

do cliente final. Com o objetivo de alcançar melhorias contínuas na organização, as 

empresas utilizam cada vez mais a gestão por processos. Com a resolução industrial 

o americano Frederick Winslow Taylor, começou a focar nos processos uma vez que 

verificou uma falta de padrão para as atividades de produção. 

Taylor fez uma análise das tarefas, desenhando então um modelo a ser 

seguido de forma que potencializasse todo o método com o menor  tempo possível e 

de forma mais viável. De acordo com (BRASIL. MPF, 2013) a gestão de processos 

serve como uma metodologia que visa à melhoria dos processos de trabalho. Essa 

metodologia trabalha de forma continua, envolve conhecer, analisar, reformular e 

inspecionar as práticas de trabalho. 

 

3. Objetivos 

O objetivo geral é analisar os subprocessos de um setor do órgão público 

localizado no centro do município de São Paulo, detectar falhas e propor uma 

mudança no processo que pode proporcionar maior qualidade e agilidade no setor. 



 

Os objetivos específicos são: Analisar e compreender a rotina dos processos 

desempenhados pelo setor e localizar os pontos críticos. Propor um novo processo 

ou uma remodelagem para melhor desempenho. 

 

4. Metodologia 

O embasamento teórico foi realizado através de literaturas referentes ao assunto de 

gestão de processos, levantamento de dados e observação direta.  

 

5. Desenvolvimento 

Processos segundo (GONÇALVES, 2000) é qualquer atividade ou composto 

de atividades que toma um input (entrada ou inicio de um processo), agrega valor a 

ele (processamento) e fornece um output (saída ou finalização de um processo) a 

um determinado cliente. A Padronização desses processos facilita a gestão e 

fornece uma visão clara das atividades desenvolvidas.  

 Há níveis de importância dentro dos processos, alguns causam maior 

impacto e que direta ou indiretamente agregam maior valor ao cliente final. Muitas 

empresas que implantam a gestão de processos, não utilizam processos focados 

aos reais problemas a serem solucionados. Por isso é importante fazer a análise 

correta de quais processos devem ser modificados para o alcance dos resultados 

esperados (GONÇALVES, 2000). 

É necessário entender as diferenças entre gestão de processos e gestão por 

processos. A gestão de processo trabalha com uma visão mais administrativa 

focando em partes da organização, já a gestão por processos estuda a organização 

como um todo, de modo mais sistemático, focando no planejamento estratégico 

(FERREIRA, 2013). De acordo com (PAIM, et al, 2009, p.26) “Gerir processos é útil 

para qualquer tipo de organização, já que a necessidade de coordenar deriva 

exatamente da própria ação de dividir e organizar o trabalho em si”. 

Há diversas ferramentas que podem ser utilizadas para a gestão de 

processos, a utilizada neste artigo é o BPM (Business Process Management). De 

acordo com (JESTON, NELIS, 2014) BPM é uma disciplina da gestão que foca na 

utilização de processo de negócio como um importante meio para alcançar os 

objetivos de uma organização através da melhoria, gestão de desempenho contínuo. 



 

Segundo (BALDAM, 2007) que descreve o BPM como uma estrutura que 

possui algumas fases: Planejamento, modelagem e otimização dos processos, 

execução de processos e por ultimo controle e análise de dados. 

 

6. Resultados preliminares 

Depois de elaborar a pesquisa bibliográfica está sendo realizada a análise 

dos processos, o mapeamento e o estudo dos benefícios adquiridos com a 

implementação. 
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