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RESUMO

Este trabalho consiste em analisar um dos processos de trabalho em uma Instituição de Ensino Pública, sob a ótica da abordagem BPM (Business 
Process Management). Essa abordagem traz uma proposta que contribui para a prestação do serviço público com mais eficiência, pois se tem 
tornado imprescindível a preocupação do administrador público em entregar mais valor para o cidadão. Mas como se pode garantir que os fluxos 
redesenhados, trabalhados a partir de propostas de melhorias, não sejam desconsiderados? O trabalho pretende compreender a relevância da 
participação do executor de um processo de trabalho na busca pela melhoria contínua e com isso obter, efetivamente, a implementação do 
resultado. Sendo essa, como observado na prática, a melhor resposta para os fluxos serem de fato implantados. Entretanto, para compreender 
isso, é necessário conhecer e aplicar corretamente as ferramentas propostas pela abordagem BPM. O trabalho visa, também, explicar, com mais 
detalhes, como se dá o envolvimento dos executores do processo nas proposições de melhorias e justificar que suas opiniões, se forem criativas e 
inovadoras, podem fazer toda a diferença para o alcance da efetividade na condução de um processo de trabalho. O estudo se desenvolveu por 
meio de uma abordagem qualitativa, sendo empregada a pesquisa exploratória recolhendo e registrando fatos da realidade. Também foi realizada 
pesquisa bibliográfica e análise documental da Instituição. Ao analisar os resultados, observou-se a relevância dos instrumentos propostos pelo 
BPM, como a construção da Cadeia de Valor que se mostrou um passo primordial e fundamental para iniciar o trabalho de Redesenho, pois 
proporciona uma visão clara dos processos de trabalho que compõem a Instituição. Outras ferramentas, como a Matriz SIPOC e do fluxo AS IS 
possuem, também, especial relevância, pois permitem uma visão genérica do processo, possibilitando identificar pontos que não podem ser 
esquecidos. Quanto ao fluxo TO BE pôde-se concluir que a participação do executor do processo é essencial, pois percebeu-se que houve um 
comprometimento maior quando suas ideias foram consideradas. Além disso, observou-se que as propostas de melhoria mais significativas são 
daqueles que possuem contato com o processo no dia a dia, pois já sabem onde estão os gargalos, os principais entraves e quais dificuldades 
devem ser superadas. Concluiu-se que o trabalho de Redesenho permite promover uma reflexão dos envolvidos no processo sobre como o 
trabalho vem sendo feito e em que pode melhorar. Algo que, na maioria das vezes, não ocorre de maneira individualizada. A implantação das 
técnicas e métodos difundidos pelo BPM tem se mostrado significativa para o alcance de resultados efetivos na condução do trabalho público. É 
necessária uma busca cada vez mais apurada que vá ao encontro de tudo que é esperado pelo cidadão na prestação dos serviços pagos por ele. 
Constata-se que por meio do BPM poderá haver mudanças de paradigmas e consequentes reflexos positivos em toda a sociedade.
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