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FAÇA A CRISE
COMER POEIRA Por Dieter Kelber

Alinhada à estratégia
das empresas, a gestão
por processos é uma
das saídas mais viáveis
para vencer períodos
turbulentos



financeiro mundial. Na realidade, otimistas

e pessimistas já viram esse filme outras ve-
zes em décadas passadas e as conseqüên-

cias foram sempre as mesmas: redução da
atividade econômica, diminuição da força

de trabalho e empresas em processo de fe-

chamento ou sendo absorvidas por outras.

Não importa a origem
e complexidade da crise,

as formas de combatê-la

são bastante conhecidas, espe-

cialmente para os executivos que

estão na ativa desde o início dos anos
80. Com ou sem inflação, com juros

altos ou baixos, com recessão ou não,
ações imediatas devem ser tomadas para

não colocar em risco a sustentabilidade

das corporações e permitir que novas
oportunidades surjam em períodos tur-

bulentos. Ora, se o mercado está em

franca mudança, talvez mais acele-
rada que de outras vezes, nada mais

lógico e necessário que façamos tam-

bém um ajuste no nosso modelo de
negócio e, consequentemente, nos

processos operacionais.

Estamos preparados para aproveitar
as oportunidades de negócios que sur-

gem nesta economia oscilante? Estarão

nossos modelos de negócios, estratégias
e processos ajustados e prontos para

abocanhar as fatias de mercado que ne-
cessitamos (e desejamos) ?

Temos acompanhado a reação de vá-

rias empresas aqui no Brasil, e as ações são
sempre bastante ortodoxas. Começam

sempre com a redução linear de custos,

independentemente da produtividade de
cada setor/profissional afetado pelo cor-

te. Cancelam-se treinamentos, eventos,

viagens, novas contratações, promoções,

aumentos salariais, investimentos, ações

de marketing etc., sem que haja uma aná-
lise mais seletiva e criteriosa nos proces-
sos de negócios. É evidente que o enxu-

gamento de custos com foco na cadeia de

valor deve ser uma preocupação constan-

te, e não só em momentos de crise.

De nada adiantam as ações de redução
de custos se, ao mesmo tempo, não houver

uma análise do modelo de negócio, da es-
tratégia e principalmente dos processos.

Enquanto diversas empresas optam

por reduzir investimentos, outras, com
visão para novos negócios em oportu-

nidades de novos mercados e até velhos
mercados, aproveitam os baixos pre-

ços de ações, equipamentos e serviços

adequando-se corretamente ao novo

modelo de negócios ou estratégia para
o curto e médio prazo. A competição

continua e só sobreviverão os melho-
res, não importa o tamanho. A história

continua mostrando que grandes em-

presas quebram da mesma forma que

pequenas e médias (apenas com mais
barulho e maior dano à sociedade como
um todo). Afinal, em qual crise você se

encontra no momento? A do passado, a

do presente ou do futuro?

A aplicação correta do Business Pro-
cess Management (BPM), um modelo de

gestão estratégico por natureza, permite ali-
nhar a operação com as necessidades dos

clientes e de todos os demais stakeholders

como acionistas, funcionários, fornecedo-

res, parceiros, reguladores e sociedade.
O BPM é um modelo de gestão que

parte do valor atribuído pelo cliente final
ao produto ou serviço que deseja receber.

Toda a cadeia de valor e os processos são

desenhados ou redesenhados para que

isso aconteça. As grandes atividades (ma-
croprocessos) são classificadas pelo cha-

mado "valor agregado", de modo a orientar
como serão executadas e geridas. A essên-

cia do Business Process Management se

encontra na afirmação de que tudo deve
ser norteado pela satisfação do cliente

(interno ou externo). Isso leva ao questio-
namento das estruturas tradicionais, que

privilegiam objetivos definidos por área

funcional (visão vertical) e concedem

menor ou nenhuma importância à visão

horizontal (conjunto de atividades reali-
zadas pelas áreas) que, no final das contas,
deveria ser a responsável pela concepção

do produto ou serviço que o cliente rece-

be. Quem mais rápido e de forma eficien-

te e eficaz atender os clientes em época de
crise, mais rapidamente sairá dela.

Sem adotar uma abordagem generali-

zada dos processos de negócio, dificilmente

uma organização terá sucesso na conquista

de seus objetivos. Melhorar o "todo" significa
aperfeiçoar cada parte de forma harmônica,

seja antes, durante ou depois de cada crise.
Organizando-se por processos, as empresas

deixam de estar centradas em si mesmas e

mudam foco para o cliente externo e todas
as partes interessadas. Assim, organizações

passam também a considerar o ambiente

no qual estão inseridas, discutindo estrate-
gicamente questões sobre meio ambiente e

responsabilidade social fundamentais para a

conquista da sustentabilidade.
A globalização tende a tornar-se única

em todos os sentidos, principalmente na

vertente dos mercados, ou seja, de uma
economia participativa em que todos

contribuem para o equilíbrio e o desequi-

líbrio simultaneamente. Ter um modelo
de negócio e uma estratégia que não leva

isso em consideração é correr um risco
que precisa ser cuidadosamente analisa-

do. A correta opção entre um caminho

ortodoxo ou heterodoxo fará a diferença
para alcançar-se o sucesso. Inovar e mu-

dar com foco na performance são premis-
sas básicas para uma possível possibilida-

de de sobrevivência. Não confie na vida

eterna de uma empresa.
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