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RESUMO

Este estudo traz a possibilidade de construção de um conhecimento que está aplicado dentro das rotinas presentes em um laboratório de uma 
importante Instituição de Pesquisa e de Produção de Medicamentos. Para tanto, procurou-se atingir os seguintes objetivos: discutir sobre o 
impacto da modelagem de processos sobre um sistema de gestão de uma unidade organizacional que atua na área de saúde; mapear atividades 
presentes em um dado processo considerado crítico para um determinado laboratório de pesquisa aplicada; utilizar uma ferramenta de 
modelagem de processos em um laboratório de pesquisa aplicada; realizar uma discussão de resultados a serem obtidos para a modelagem de 
um processo crítico; e propor melhorias sobre um processo crítico a ser modelado. A metodologia aplicada com o propósito de se efetuar uma 
modelagem de processos em uma área analisada considerou propriamente as seguintes etapas: entrevistas feitas junto a um responsável pelo 
laboratório a fim de selecionar o processo considerado mais crítico do laboratório analisado; em seguida, foi feita uma execução de uma 
modelagem do processo, empregando-se um software, referente às situações atual e futura do laboratório escolhido, sendo a modelagem feita, 
para esta última situação, somente após a proposição de melhorias apresentadas; e, finalmente, buscou-se uma validação de fluxogramas obtidos 
através dos trabalhos de modelagem do processo referentes a estas duas situações consideradas. Sobre os resultados alcançados com as 
modelagens de processos obtidas e relatadas para a própria chefia do laboratório de pesquisa aplicada, foi possível identificar uma série de 
problemas existentes. Entre os quais podem ser mencionados: atividades que eram realizadas de forma improdutiva, levantamento incorreto de 
informações a respeito de atividades realizadas, indicadores que não agregavam valor à tomada de decisão por parte dos colaboradores, o não 
atendimento de prazos de entrega dos produtos processados, entre outros entraves. Contudo, percebe-se claramente que a unidade funcional 
que foi considerada para o presente estudo, situada dentro da instituição de pesquisa referenciada, ainda apresentava grandes lacunas 
relacionadas com a falta de conhecimento de suas rotinas operacionais. Contudo, isto tinha influência direta na busca por melhores indicadores 
de desempenho, tais como: aumento da qualidade de produtos, minimização de custos de insumos empregados, identificação e registro correto 
de documentação pertinente ao processo, redução de quantidade de descarte de resíduos, entre outros. E, consequentemente, diante de 
produtos oferecidos, ou de serviços presados, que são gerados através dos processos modelados, buscava-se um atendimento melhor de clientes 
solicitantes.
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