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Um dos principais objetivos dos executivos - ter a empresa integralmente sob seu controle - 
tornou-se possível para os que investem em gestão orientada aos processos de negócio, com 
ferramentas e metodologias apropriadas.  
 
Tal desafio de controle mostra-se permanente para as organizações que requerem evolução 
contínua, coisa natural no nosso cotidiano, em decorrência de enormes pressões de custos. Ao 
mesmo tempo, essas mesmas empresas precisam ser flexíveis, para ter reações rápidas, sem 
que isto custe muito.  
 
O segredo do alcance desse objetivo, antes uma miragem, está na capacidade de conhecer, 
controlar e gerenciar os processos de negócio, essencial fator crítico de sucesso do negócio. A 
escolha de uma nova estratégia de negócio pode até ser uma questão que se resolva de forma 
bem rápida, diante de uma necessidade de mudança.  
 
Sua implementação, todavia, depende fortemente do quanto se domina a operação, ou seja, 
quanto ela é realmente conhecida e controlada.  
 
Tidos como a nova coqueluche do mercado, os processos de negócio devem ser vistos como 
importante ativo da empresa e, portanto, serem tratados e cuidados como tal, pois são eles 
que produzem os resultados preconizados na missão da empresa.  
 
Uma empresa é a somatória de processos e não de áreas. A empresa deve ser vista com os 
olhos do cliente, que não "enxergam" departamentos da empresa, mas sim os seus processos. 
Esta visão gerencial permite o melhor entendimento do negócio em que se atua, seus 
executores, fornecedores e clientes, bem como os meios e tecnologias utilizadas.  
 
Possibilita ainda o conhecimento pleno do negócio, numa visão holística, portanto integral, 
desde o recebimento da demanda até a geração do produto, em oposição à visão 
convencional, departamentalizada e fracionada do negócio.  
 
Além de gerar lucro de forma sustentável, as empresas têm por objetivo satisfazer seus 
clientes. A satisfação deles está ligada diretamente à qualidade dos produtos que lhe são 
entregues. E a qualidade dos produtos, por sua vez, está intrinsecamente ligada ao passo-a-
passo de sua elaboração, ou seja desde sua concepção até a sua entrega final.  
 
O adequado conhecimento, bem como a gestão dos processos, possibilitam às empresas 
acompanharem de forma clara e rápida todas as etapas envolvidas na elaboração do produto, 
bem como identificar riscos, compreender o fluxo de informações e materiais, reconhecer 
problemas (auxiliando de forma inquestionável em suas soluções) e ainda facilitar eventuais 
transições tecnológicas.  
 
Em outras palavras, para concretizar a sua missão, a empresa executa atividades encadeadas, 
que podem ser diretamente relacionadas ao negócio (processos chave) ou que fornecerem 
apoio ao negócio (processos de suporte). Os produtos dessas atividades, é claro, devem 
agregar valor ao cliente, superar suas expectativas, mantê-los fidelizados e, desta forma, 
proporcionar lucratividade e rentabilidade.  
 
Investir na gestão destes processos é o caminho mais efetivo para identificar, avaliar, 
monitorar e implantar melhorias contínuas no negócio, sustentando iniciativas de qualidade, 
que levam à excelência e ao sucesso do negócio. Boa notícia é que os gestores podem 
propiciar às empresas processos flexíveis e enxutos, responsáveis pela agilidade que toda 
organização precisa para atuar em ambientes dinâmicos como nos dias atuais.  
 
O processo é, portanto, uma entidade vital e de extrema utilidade à empresa e tem, 
naturalmente uma grande "virtude": ele pode ser gerido.  
 



 
Com os avanços gerenciais obtidos, e para a efetivação de ações voltadas à sua melhoria, o 
gestor dispõe de ferramentas e metodologias, que propiciam o conhecimento integral do 
negócio e maior segurança para tomada de decisões em benefício da empresa, usando 
processos para ações de melhorias, em diversos contextos, tais como:  
 
- Análise e reavaliação da forma de gerar produtos - Reengenharia -, introduzindo conceitos 
inovadores, com alto grau de ruptura nos paradigmas e assegurando a aderência do negócio à 
visão estratégica; 
 
- Definição de Competências alinhadas aos propósitos de cada processo, bem como sua 
mensuração, gerenciamento e aprimoramento;  
 
- Promoção da Capacitação dos executantes e envolvidos com os processos;  
 
- Implementação de indicadores, para avaliação do desempenho dos processos, alinhando-os à 
Estratégia empresarial; 
 
- Implementação de Custeio Baseado em Atividades (ABC), para conhecimento claro do custo 
e conseqüentemente base para definição segura do preço final dos produtos; 
 
- Gestão dos Conhecimentos envolvidos no negócio;  
 
- Comparação da realidade dos processos da empresa, com a realidade apresentada como 
melhores práticas em processos de outras empresas (Benchmarking);  
 
- Definição da Tecnologia de Informação apropriada à empresa (Seleção ou Desenvolvimento 
de software);  
 
- Mitigação ou eliminação de Riscos operacionais; 
 
- Implementação de sistema de gestão de negócio (ERP, CRM,), com base nos processos 
documentados. 
 
Este contexto de atitudes, usando a vantagem da integração de recursos, e conseqüentemente 
a sinergia, propiciada pelos processos, influência positivamente o negócio, reduzindo o número 
de documentos circulantes; eliminando desperdícios ao longo da cadeia produtiva; diminuindo 
ou eliminando a burocracia; tornando-o mais econômico (produtivo) e mais rápido; 
promovendo a qualidade; assegurando agilidade e flexibilidade à empresa, frente as 
constantes mudanças e necessidades do contexto, o que resulta em uma oferta de benefício 
superior à dos concorrentes, bem como atendendo melhor as expectativas dos interessados e 
garantindo o alinhamento com a estratégia.  
 
Se é clara e lógica a influência de processos no sucesso do negócio, natural deve ser a 
dedicação de esforços para que os mesmos sejam mantidos em excelente estado, justificando 
assim os investimentos nos programas ligados a essa melhoria. Nos dias de hoje um volume 
significativo de empresas se engaja nesse trabalho de documentação, conhecimento e 
melhoria dos processos e muitas já colhem o fruto dessa evolução no conceito de gestão, 
baseado nos processos. 
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