
Quando um
processo deve ser arte,
O movimento de padronização de processos foi longe demais. Certos
processos exigem o critério de um artista, e assim devem ser administrados.

Joseph M. Hall e M. Eric Johnson
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e não ciência
UM PROCESSO DE VENDAS que deu certo na Europa
pode ser adotado mundo afora? Ou o melhor seria que cada
equipe regional pudesse fazer a própria mágica? Faz sentido,
para um fabricante, desenvolver e documentar um processo
detalhado que siga os últimos padrões ISO? Ou será que dar
mais treinamento e autonomia ao pessoal é o que garantiria
uma qualidade superior? É possível ter mais qualidade admi-
nistrando cirurgiões como se fossem enfermeiros ou auditores
como se fossem mecânicos? Executivos em quase todo setor
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têm dúvidas parecidas sobre a melhor
maneira de lidar com processos. Há
processos que naturalmente resistem à
definição e à padronização — ou seja,
que são mais arte do que ciência. Aju-
dar um executivo a entender quais de-
veriam ou não ser padronizados, e como
administrar processos artísticos e cientí-
ficos concomitantemente, é o propósito
deste artigo.

A tese de que certos processos deve-
riam comportar variação está em confli-
to direto com o já centenário movimen-
to pró-padronização. A padronização
de processos é ensinada em cursos de
administração, é parte de programas de
Six Sigma e é adotada por gerentes e
consultores no mundo todo. No setor
manufatureiro, milhares de empresas
registraram tremendos avanços em
qualidade e eficiência ao copiar o Siste-
ma Toyota de Produção, que combina a
rigorosa padronização do trabalho com
esquemas como o fornecimento just-in-
time de componentes e o uso de contro-
les visuais para destacar desvios. A pa-
dronização de processos também atin-
giu quase toda área do setor de serviços,
trazendo impressionantes ganhos.

Com o sucesso, no entanto, veio o exa-
gero. A padronização de processos se dis-
seminou demais, sem que se
levasse em conta se faria ou
não sentido nesse ou naquele
caso. Nossa meta é resgatar
processos artísticos da maré
da padronização científica.
Para tanto, sugerimos uma
abordagem em três etapas
para a identificação e a perfei-
ta integração de um processo
desses em qualquer empresa.
Nossa tese é que, se cuidadosamente harmonizadas, aborda-
gens artísticas e científicas não precisam estar em conflito.

O que é um processo artístico?
O que chamamos "arte" volta e meia é descrito como "trabalho
subjetivo", "trabalho artesanal" ou "trabalho profissional". O
elo comum, aqui, é a variabilidade no processo, em subsídios
ou insumos, bem como no resultado. A arte se faz necessá-
ria em entornos que podem mudar (quando a matéria-prima
não é uniforme, por exemplo, exigindo portanto ajustes de
um especialista) e quando o cliente dá valor a um resultado

distintivo ou singular (em outras pala-
vras, quando nem todo cliente quer que
o produto ou o serviço funcionem da
mesma maneira).

Se não forem cumpridos os dois re-
quisitos acima, um processo em massa
ou de customização em massa — e não
um processo artístico — é a resposta. Se
a empresa atua em um ambiente alta-
mente variável e seus produtos ou ser-
viços registram variações que a clientela
não deseja, é bem provável que tenha
processos incipientes ou falhos. Nesse
caso, a empresa precisa aprender a con-
trolar seu entorno (veja o quadro "Ma-
triz de processos").

Vejamos agora, em mais detalhe,
as condições propícias a um processo
artístico:

Ambiente altamente variável. A ges-
tão científica de processos pede a redu-
ção indiscriminada da variabilidade. Às
vezes, porém, não há como evitar a va-
riabilidade. É só pensar na irregularida-
de da madeira usada na caixa de resso-
nância de um piano. Em outros casos, o
custo de reduzir a variabilidade supera
os benefícios. É o que ocorre, por exem-
plo, quando um médico usa um método
padronizado para o tratamento de qua-
dros complexos. A abordagem científica

tradicional numa situação dessas é tentar domar o entorno
com a imposição de normas complexas que estipulem o que
deve ser feito em toda circunstância possível. Além de eximir
o indivíduo de grande parte da responsabilidade, isso costuma
levar a pessoa a acionar o piloto automático em vez de tentar
entender os pormenores de cada trabalho.

Foi a conclusão a que chegou em 2006 um grupo de
executivos da cadeia de hotéis Ritz-Carlton, famosa pela al-
ta qualidade. Depois de décadas exigindo que o pessoal ade-
risse estritamente a um rol de 20 regras básicas no atendimen-
to ao cliente, a direção da rede percebeu que os procedimentos



ali estabelecidos não permitiam que
os funcionários trabalhassem devida-
mente com as distintas expectativas
dos hóspedes da cadeia cinco estrelas
- uma clientela mais jovem, mais di-
versificada, mais ligada em tecnologia,
e que não raro viajava acompanha-
da dos filhos e de outros membros da
família. A direção da empresa viu, ain-
da, que ampliar a lista para abordar
toda e qualquer situação que um fun-
cionário pudesse enfrentar seria inútil.
O que fez, então, foi adotar um conjun-
to de valores mais simples, com 12 itens
apenas, para que o pessoal pudesse usar
o próprio critério e improvisar. Proce-
dimentos rigorosamente especificados
(como "sempre leve a bagagem do hós-
pede", "acompanhe o hóspede até outra
área do hotel em vez de orientá-lo sobre
como chegar lá" e "use expressões co-
mo 'bom-dia', 'é claro', 'com todo prazer',
'de nada'") às vezes soavam pomposos,
descabidos. Foram substituídos, pela
gerência, por declarações de valor mais
maleáveis (como "Estabeleço relações
sólidas e cultivo hóspedes do Ritz-Carl-
ton para toda a vida" e "Tenho autono-
mia para criar experiências únicas, me-
moráveis e pessoais para nossos hóspe-
des"). A mudança incentivou os fun-
cionários a ficarem atentos àquilo que
o hóspede deseja e a agir com base nis-
so. A satisfação do cliente aumentou.

Variação do resultado traz valor
para o cliente. Em ambientes instáveis
demais, a variação no resultado final
é natural — e, na opinião do cliente,
com freqüência é bem-vinda. É o que
ocorre com os Steinways tocados pela maior parte dos grandes
pianistas do mundo. A Steinway & Sons sabe que cada um de
seus pianos de cauda expressa uma "personalidade" distinta,
algo que a empresa promove como um fator positivo — um
sinal da riqueza da matéria-prima usada e da maestria empre-
gada na produção. Na mesma veia, um grande vinicultor sabe
que sua função é tirar o máximo dos atributos singulares da
safra de cada ano.

Em geral, um processo artístico se faz necessário onde não
há uma definição uniforme de qualidade (veja o quadro "Mui-
tos processos são arte"). Se o cliente deseja — ou exige — al-
go único ou variação, esse algo precisa ser criado por artistas
que façam um esforço considerável para entender as prefe-
rências de cada cliente. Um processo artístico pode, sim,

O esquema apresentado pelos
autores ajuda a empresa a descobrir
em que casos um processo artístico
poderia somar valor e a determinar
como implementá-lo. Para isso,
é preciso responder às seguintes
questões:

» Em que atividade faz sentido ter
um processo artístico e em que ca-
sos deve ser aplicado um processo
padronizado?

EXEMPLO Durante anos o Ritz-Carl-
ton fez o pessoal seguir normas rígi-
das na hora de atender os hóspedes.
Mas, com a clientela do hotel se
diversificando, os executivos viram
que a abordagem padronizada não
daria conta das necessidades de to-
do e qualquer hóspede. Era preciso
adotar processos artísticos porque
o cliente queria variedade (cada um
queria ser tratado de forma única)
e era impossível especificar tudo o
que um funcionário deveria fazer
para garantir essa variedade. Logo,
o Ritz deu a gerentes de atendi-
mento, concierges e garçons mais
liberdade para exercer o próprio
juízo, embora mantendo padrões
bem definidos para a arrumação
de quartos e a manutenção das
instalações. Resultado? Um pessoal
que impressiona a clientela com
toques pessoais no atendimento.

» Como desenvolver artistas e
processos artísticos?

EXEMPLO Na Steinway & Sons, pro-
duzir caixas de ressonância e reali-
zar a harmonização final do piano,
para aperfeiçoar o toque e o som do
instrumento, são atividades vitais
para a sobrevivência da empresa. A
Steinway usa esquemas formais de
mentor-aprendiz para promover a
imersão do "voicer" nas habilidades
e na cultura desses ofícios. Artísti-
cos, os dois processos são moldados
por um fluxo constante de feedback
de exigentes pianistas profissionais.

» Como administrar processos artís-
ticos ao lado de padronizados?

EXEMPLO Um hospital americano,
o Massachusetts General Hospital,
vem inovando há muito na padroni-
zação do atendimento para reduzir
custos e aumentar a qualidade. No
caso de procedimentos comple-
xos como uma ponte de safena, o
hospital permite que o cirurgião use
seu juízo artístico. Já boa parte do
tratamento pré e pós-operatório é
padronizado. Processos padroniza-
dos são medidos e avaliados à luz
de normas e parâmetros estritos,
ao passo que processos artísticos
são avaliados por meio da interação
com pacientes.

elaborar produtos e serviços inovadores de forma capaz e
confiável, o que muitos processos científicos de uma empre-
sa não conseguem fazer. Enquanto uma saudação roteiriza-
da e um sorriso forçado na recepção garantem um nível
mínimo de atendimento, uma saudação formulada por um
funcionário do Ritz irá computar pistas verbais e não-verbais
para se ajustar a determinado hóspede em determinado mo-
mento e local.

Um processo para administrar a arte
Desenvolver e sustentar a arte em uma organização exige
uma abordagem em direto conflito com a formação de mui-
tos gerentes — formação focada na padronização. Essa abor-
dagem tem três etapas, e cada uma delas é voltada a uma
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questão crítica que o gerente deve explorar: onde a arte trará
valor? Que respaldo dar à arte? Como um processo artístico
deve evoluir? Nossas diretrizes para a resposta a cada uma
dessas três questões surgiram de nossa pesquisa e experiência
em consultoria.

Primeiro passo: determinar o que deve ou não ser arte.
Para começar, examine muito bem seus processos para iden-
tificar claramente onde a arte ou a ciência trarão mais valor
para o cliente. Use a matriz de processos como ferramenta
de apoio.

Se um método ou prática ainda está engatinhando, se-
rá preciso determinar se deve evoluir rumo a um proces-
so padronizado ou artístico. Muitos gerentes cometem o er-
ro de minimizar ou ignorar a possibilidade de que os clien-
tes possam ser convencidos a valorizar a variação — ten-
dência que leva o gestor a optar pelo caminho do processo
em massa.

Ainda que um processo em massa seja o destino certo, en-
veredar depressa demais por esse caminho pode ser desastro-
so. Se ainda não tem uma visão clara das causas e dos efeitos
em ação, o gerente precisa de artistas que possam agir de
forma eficaz em ambientes caóticos. O risco é que, ao tentar
padronizar um processo incipiente antes que este seja real-
mente compreendido, a empresa acabe afugentando gente
artística crucial — exatamente os indivíduos de que precisa
para administrar o processo nesse meio-tempo e ajudá-la a
aprender a controlá-lo. Enquanto o processo não tiver sido
convertido em ciência, é preciso criar um ambiente no qual o
artista possa vicejar.

Isso posto, é preciso evitar a preservação de processos artís-
ticos que deixaram de ter utilidade. Se a ciência do processo já
foi dominada ou se a clientela deixou de dar valor à variação,
manter um processo artístico pode permitir que a concorrên-
cia adote a padronização, torne-se mais eficiente e ultrapasse
sua empresa.

Segundo passo: criar uma infraestrutura de apoio à arte.
Essa infraestrutura tem duas finalidades: garantir que artistas
tenham liberdade para praticar e aprimorar seu ofício e as-
segurar que gerem o máximo valor para o cliente. É preciso
ter em mente essas metas ao determinar de que maneira

serão medidos os resultados artísticos, fazer com que arte e
ciência trabalhem juntas, treinar artistas e responder a inevi-
táveis reveses.

Definir métricas apropriadas. As métricas de um processo
científico — simples, com um foco interno, projetadas para
garantir que todos executem o processo exatamente do mes-
mo jeito — não servirão para a arte. Um processo artístico
precisa de indicadores externos de sucesso. O artista precisa
ser continuamente exposto ao feedback de clientes para não
adquirir uma noção idiossincrática da qualidade.

Às vezes, é preciso buscar esse feedback junto a uma am-
pla faixa de clientes. Profissionais da medicina, por exemplo,
naturalmente precisam atuar em estreito contato com todo
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Processos em massa
são processos padroniza-

dos cuja função é eliminar

a variação nos resultados.

São adequados quando a
meta é obter resultados to-

talmente uniformes com um

leque estreito de produtos

ou serviços. Nesses casos,

toda liberdade artística

deve ser abolida. Siderurgia,

indústria automobilística

e serviços financeiros ao

consumidor são exemplos

de atividades nas quais

processos em massa são

comumente aplicados.

Customização em massa
usa um processo científico

para gerar variações contro-

ladas no resultado. Produtos

montados sob medida, como

os computadores da Dell e

os automóveis do programa

"BuildYour Own',' da BMW,

caem nessa categoria. Em-

bora o total de combinações

possíveis possa ser imenso

(segundo a BMW, são mais de

130 milhões de configurações),

a variabilidade do resultado

é limitada a combinações de

componentes predefinidos.

Em muitos casos, a customi-

zação em massa representa o

melhor dos dois mundos: con-

trole e variação. Mas, quando

o cliente exige customização

de verdade ("Quero um com-

putador rosa com uma base

revestida de um tecido que

combine com minha sala"),

vai deixar a desejar.

Processos incipientes
ou falhos são incapazes de

gerar o resultado uniforme que

a clientela exige. Processos fora

de controle são comuns quando

um produto ou processo em-

prega matéria-prima, tecnologia

ou design radicalmente novos.

Nesse caso, o gerente deve con-

siderar se controlar a variação

dos resultados é factível ou de-

sejável. Se não der para contro-

lar a variação, mas for possível

convencer o cliente a valorizá-la,

um processo artístico é a saída.

Se o cliente não aceita variação,

é preciso entender suas razões e

criar um processo padronizado.

Foi o que fez a Boeing com o

787 Dreamliner, o primeiro jato

comercial com uma estrutura de

compostos à base de carbono: a

empresa fez testes para desco-

brir como padronizar o processo

de fabricação de seções da

fuselagem.

Processos artísticos
exploram a variabilidade no

entorno para criar variações de

produtos ou serviços às quais

o cliente dê valor. Apostam no

juízo e na experiência direta

de especialistas na atividade.

Fabricar um piano Steinway,

atender a passageiros em voos

e criar aplicativos de software

radicalmente novos são alguns

dos processos que cumprem

esses requisitos. Antes de

optar pela arte, é crucial se

assegurar de que a clientela

realmente deseja a variação no

resultado. Certos gerentes se

iludem ao acreditar que pre-

cisam de resultados artísticos

— quando na verdade a vasta

maioria dos clientes quer, isso

sim, um produto padronizado.

paciente para diagnosticar e tratar males complexos — para
obter um retrato completo dos sintomas e monitorar sua re-
ação a medicamentos. Com outros processos — incluindo os
usados na produção dos sofisticados pianos Steinway —, o
feedback de um grupo seleto de clientes pode ser suficiente.
Na Steinway, o chamado "piano voicer", que ajusta o piano
já pronto para harmonizar o toque e o som do instrumento,
interage direta e regularmente com pianistas profissionais —
clientes que o velho presidente da empresa, Bruce Stevens
(hoje aposentado), dizia serem os "maiores fãs da Steinway e
seus críticos mais duros".

Fazer arte e ciência trabalharem juntas. Quando urna
empresa possui processos artísticos e científicos (a norma,
não a exceção), seus gerentes devem buscar separá-los e, de-
pois disso, administrar cuidadosamente as áreas nas quais
há interseção. Para começar, é preciso avaliar se algum pro-
cesso está tendo de ser, simultaneamente, arte e ciência. Se
estiver, deve ser desmembrado. Vejamos o caso de vendas.
Em geral, vale a pena usar um processo padronizado para ini-
ciativas de venda de baixo risco e baixo retorno, mas destacar
artistas da venda — profissionais que prosperam em meio
à incerteza — para iniciativas de alto risco e alto retorno.
Já que a abordagem de vendas e o esquema de remuneração
exigidos em cada processo desses são distintos, integrar os
dois pode ser contraproducente e, às vezes, desastroso. Ou-
tro exemplo: em um centro cirúrgico ambulatorial, separar

o trabalho repetitivo que possa ser padronizado (a cirurgia
típica de correção de hérnia, digamos, ou a operação para
corrigir a vista pelo método Lasik) de cirurgias variáveis, com
internação e que exigem mais arte, ajudaria a reduzir custos
e melhorar resultados. Se a demanda do processo artístico ou
do padronizado não for alta o bastante para tornar a segrega-
ção economicamente atraente, em geral é melhor abandonar
uma das atividades.

Além disso, o gerente deve separar todo processo artístico
de processos de apoio que possam ser padronizados. É funda-
mental que estes últimos não sejam tratados como arte e que
sejam organizados e operados de forma a garantir uma pla-
taforma estável para o artista (veja o quadro "Ciência como
plataforma para a arte").

Um grande vendedor, por exemplo, busca em sistemas de
gestão do relacionamento com clientes informações básicas
e coerentes para ajustar seu discurso de vendas a cada cliente.
Qualquer informação ausente ou incorreta diminui a capaci-
dade desse vendedor de executar sua função e obstrui o circui-
to de feedback que permite que o vendedor e os gerentes jul-
guem seu desempenho. Na mesma veia, os harmonizadores
da Steinway precisam de cordas, martelos e mecanismos de
percussão (mecanismos que conectam as teclas aos martelos,
que golpeiam as cordas) homogêneos. Sem esses componen-
tes padronizados, o desafio de burilar o toque e o som do ins-
trumento para cada pianista profissional seria muito maior.
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Muitos processos
são arte
Um vasto leque de processos permite abordagens

artísticas, que produzem resultados singulares ou

personalizados. Eis uma amostra:

TREINAMENTO DE LIDERANÇAS

Cultivar a capacidade decisória e a auto-

consciência de indivíduos é algo que leva

tempo e exige coaching individual.

AUDITORIA Aplicar os amplos princípios

dos novos padrões internacionais na conta-

bilidade exige a compreensão das implica-

ções para cada empresa e o uso do próprio

discernimento para determinar a resposta

correta.

GESTÃO DE FUNDOS DE HEDGE

Embora modelos computadorizados pos-

sam gerar estimativas de risco, uma aposta

final muitas vezes exige a decisão de um

indivíduo.

ATENDIMENTO AO CLIENTE Para sa-

tisfazer um cliente em particular o pessoal

do atendimento pode ter de abandonar o

"roteiro" e fazer o que julgar melhor.

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

A programação de um novo aplicativo em

geral exige a iteração com clientes para que

o programador descubra como ajustar o

programa a suas necessidades. Exige, ainda,

decisões sobre onde simplificar o trabalho.

GESTÃO DE CONTAS Manter clientes

valiosos satisfeitos em geral significa acres-

centar algum toque personalizado a um

serviço ou produto padrão.

DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS

Detectar novas oportunidades e vislumbrar

como a empresa poderia explorá-las não são

atividades que possam ser reduzidas a uma

fórmula.

DESENHO INDUSTRIAL Integrar ne-

cessidades do cliente com um desenho insti-

gante exige imaginação e experiência.

Montar um programa de treinamento eficaz. Naturalmen-
te, todo artista precisa aprender a exercer seu ofício. Em ge-
ral, precisa se submeter a um processo de instrução formal
ou orientação informal com um mentor e passar por um
período de experiência durante o qual sua liberdade é
limitada. Pode, até, ter de fazer um exame formal para
ser certificado.

Mas, seja o artista um engenheiro civil, um arquiteto de
software ou um analista de sinistros de uma seguradora, seu
treinamento envolve mais do que o mero domínio de novos
conhecimentos. Significa, ainda, desenvolver uma compreen-
são das necessidades de clientes, ter critérios para agir sem in-
formações perfeitas e adquirir a capacidade e a disposição de
aprender tanto com resultados bons quanto com ruins. Uma
organização com processos artísticos normalmente tem uma
cultura forte, que norteia o juízo artístico. A Steinway quer
que seus "voicers" se identifiquem com os grandes pianistas
do mundo — que entendam a tensão que o pianista sente no
palco ao tocar para uma platéia extasiada e como esse artista
depende do piano para brilhar.

Uma empresa pode usar uma série de métodos distintos
para incutir sua cultura em novos artistas. Um deles — um
período de aprendizado com um mestre — já citamos. Outra
saída é contar histórias. Para inspirar o pessoal na linha de
frente, o Ritz-Carlton está sempre dando exemplos de atendi-
mento superior ao cliente em seus hotéis. Outra ferramenta
poderosa é fazer o aprendiz passar um longo período de tem-
po junto ao cliente.

Transformar um aprendiz em mestre pode, em suma, le-
var um tempo considerável. Na Steinway, um harmonizador
passa entre um e três anos sendo treinado antes de ir traba-
lhar por conta própria. No Ritz, recepcionistas, mensageiros
e garçons são submetidos a quatro ou cinco semanas de trei-
namento formal durante o primeiro ano. Funcionários de
atendimento — tanto novos como veteranos — se reúnem
todo dia por 15 minutos para contar o que fizeram para im-
pressionar um hóspede e discutir maneiras de melhorar o
atendimento ao cliente.

Tolerar erros. A variação, que é a marca de um processo ar-
tístico, torna impossível satisfazer todo cliente já na primeira
tentativa. Isso significa que a empresa talvez tenha de adotar
amplos mecanismos de controle de qualidade para impedir
que um erro ou uma falha atinjam o cliente. Pode, ainda, ter
de criar abordagens para se recuperar depressa caso isso ocor-
ra. No Ritz-Carlton, por exemplo, todo funcionário da linha
de frente está autorizado a gastar até US$ 2 mil para resolver
um problema com um cliente.

O fato de que um certo volume de erro seja inevitável não
significa que toda falha deva ser aceita de forma passiva. É o
contrário: precisa virar uma oportunidade de aprendizado,
tanto para o artista quanto para o gerente que conduz o pro-
cesso. É preciso analisar sistematicamente os erros cometidos
para identificar quais poderiam ter sido evitados ou, no futuro,
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Ciência como plataforma
para a arte
Muitos, produtos e serviços envolvem, em sua criação, tanto processos

artísticos quanto científicos. Nesses casos, o resultado do processo

científico deveria oferecer uma plataforma estável sobre a qual o artista

possa aplicar seu ofício. Os dois tipos de processo precisam, no entanto,

ser separados, pois possuem metas e indicadores de sucesso distintos.

Vejamos como a Steinway & Sons produz seus pianos de concerto:

minimizados (reforçando um processo padronizado de apoio,
digamos, detectando o problema mais cedo e melhorando
respostas de recuperação).

Se chegar ao ponto no qual a ocorrência de falhas é rara,
isso significa que o processo se tornou previsível e que pode
ser convertido em ciência.

Terceiro passo: reavaliar periodicamente a divisão entre
arte e ciência. A transformação de necessidades do cliente
e novas tecnologias podem alterar o panorama e tornar a
arte mais ou menos desejável. Um gerente deve estar sempre
se perguntando o seguinte: que novas tecnologias poderiam
ajudar a fazer da arte uma ciência? Meus clientes dão valor à
variação? Qual a relação entre os custos da arte e seus bene-
fícios? Que oportunidades a arte abre — e que a ciência não
pode abrir?

A disparidade de exigências de hóspedes levou o Ritz-
Carlton a se inclinar para a arte, ao passo que avanços em
maquinário computadorizado para fabricação de compo-
nentes para pianos levou a Steinway a se deslocar no senti-
do oposto. No setor de saúde, certas organizações se deram
bem ao substituir processos artísticos de diagnóstico por
tecnologia. Em suas centenas de clínicas médicas de vare-
jo, a americana MinuteClinic emprega um software pró-
prio de apoio a decisões que conduz o pessoal de enferma-
gem por um processo passo a passo para diagnosticar e tratar
males comuns como dor de garganta, infecção urinaria e
conjuntivite. A MinuteClinic está sempre avaliando a frontei-
ra entre arte e ciência: embora busque incessantemente ma-
neiras de melhorar o software e processos correlates para
tratar outras doenças, a empresa faz de tudo para garantir
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que seus profissionais tenham suficiente liberdade na inte-
ração com pacientes para garantir uma experiência pessoal
ao cliente.

Às vezes, a linha que separa arte e ciência muda simples-
mente porque se constata que a arte traz resultados melhores.
É o que vem ocorrendo atualmente com a contabilidade nos
Estados Unidos. Lá, o chamado GAAP (Generally Accepted
Accounting Principies), altamente normatizado, está cedendo
espaço para o IFRS (International Financial Reporting Stan-
dards), uma série mais simples de princípios que permite a
administradores e auditores exercer mais o próprio juízo. Em-
bora o desejo de harmonizar os padrões de vários países esteja
por trás da mudança, há outro motivo: a tese cada vez mais
aceita de que incentivar profissionais da contabilidade e do
direito a usar o próprio discernimento e a responder por seus
atos é o caminho para informes melhores — e não a adesão
automática a normas.

Ao avaliar a fronteira entre arte e ciência, o gerente preci-
sa ter muito cuidado com a "difusão da arte" — ou seja, es-
tender involuntariamente a liberdade artística a gente que
cerca e dá suporte ao artista. Embora o cardiologista que
vá operar o coração do paciente possa precisar de liberdade
artística, o pessoal envolvido nos preparativos pré-operatórios
deve buscar uniformidade para que o paciente chegue à sala
de cirurgia em condição estável, conhecida. Se for possível
definir e documentar de antemão uma melhor prática, há

pouco valor — e possivelmente muito risco — em permitir o
exercício da arte.

Apesar da tendência da moderna gestão de processos de elimi-
nar a variabilidade, acreditamos que tanto arte como ciência
têm um papel importante a exercer em muitos processos de
uma empresa. A arte permite uma flexibilidade, uma criativi-
dade e um dinamismo impossíveis de serem reproduzidos por
uma abordagem puramente científica. Abordagens artísticas
bem implementadas e bem administradas também podem
trazer uma diferenciação difícil de ser imitada, comoditiza-
da ou terceirizada. Durante décadas, a balança da gestão de
processos vem pendendo para a padronização e o controle da
ciência. É hora de reconhecer os limites de tais processos e de
determinar onde a liberdade artística deve ser restituída ou
preservada.

Joseph M. Hall (joseph.m.hall@tuck.dartmouth.edu) é profes-
sor associado visitante de administração de empresas da Tuck
School qf Business, nos EUA. M. Eric Johnson (m.eric.johnson@
tuck.dartmouth.edu) é professor de gestão de operações e
diretor do Glassmeyer/McNamee Center for Digital Strategies
na mesma instituição.
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