


crescimento e aplicação de métodos e
ferramentas, principalmente no que se
refere à integração.

Para 2010, as empresas pretendem
manter ou aumentar os investimentos,
principalmente nas áreas de tecnolo-
gia e implementação de melhorias,
como mostra o gráfico nesta matéria.
Entretanto, as iniciativas de BPM ainda
necessitam de maior alinhamento cor-
porativo, com vistas ao desempenho
operacional coordenado.

CAMINHOS PARA 2010 E 2011
Para que os processos operem com

eficiência em 2010,2011 e sempre, há a
necessidade de um bom suporte de sis-
temas, predominantemente gerenciados
pela área de TI. Disso ninguém duvida.
Também é consenso que em um am-
biente de processos desponta a neces-
sidade de uma maior colaboração trans-
versal entre as pessoas envolvidas neles.

Para mudarmos o atual panorama,
em que a falta de colaboração entre seto-
res impera, será preciso unificar a forma

de se enxergar e solucionar problemas.
Ou seja, fazer o pessoal da área de pro-
cessos enxergar tarefas ligadas à TI, ge-
ralmente mais lógicas e focadas na forma
do produto ou serviço. Os profissionais
de tecnologia terão de estar mais próxi-
mos ou, até mesmo, dentro da cadeia de
valor da empresa, e aprender a pensar de
forma globalizada, transversal, transdis-
ciplinar, colaborativa e, principalmente,
focada no cliente.

Recentemente, a consultoria Gart-
ner divulgou uma análise sobre o futu-
ro da tecnologia da informação. 'As ten-
dências apontam para a evolução da TI
como uma área de criação de soluções
de negócios, prestação de serviços e
de recursos corporativos. Ser detentor
de conhecimentos tecnológicos não
é mais uma profissão." Ou seja, com a
popularização da informática, o conhe-
cimento está disseminado entre os de-
mais usuários. Os profissionais de tec-
nologia saíram da posição de conforto
e deverão repensar a forma de atuar de
agora em diante.

As empresas estão rapidamente mi-
grando para a administração por proces-
sos e os executivos, independentemente
da hierarquia, precisam necessariamente
ter o perfil de um lidestor, ou seja, traba-
lhar com a cabeça e o coração, conforme
os cenários exijam. A ética, o caráter, as-
sumir e ter responsabilidade conforme
as dimensões do conceito de desenvol-
vimento sustentável, além da estabili-
dade emocional, mesmo em situações
caóticas, são características essenciais.
Ouvir, orientar, dar feedback, delegar,
corrigir, tomar decisões, motivar, traba-
lhar em e com equipes, dedicar-se para o
sucesso do todo e de todos, desenvolver
as pessoas e ter talento social surgem da
simbiose entre liderança e gerência e é
fator imprescindível para a obtenção do
resultado global.

Nesse contexto de mudanças por se-
gundo, em que os desafios se avolumam
e globalizam todos os dias não é mais
possível pensar e agir de forma segmen-
tada. E preciso somar conhecimentos,
habilidades e motivações. É necessário
usar todos os sentidos e todo o poten-
cial do cérebro. Quando olhamos ao
redor é fácil identificar pessoas que são
claramente líderes e péssimos gestores.
Assim, como podemos reconhecer fan-
tásticos tocadores de projetos, coman-
dando centenas de pessoas, mas sem
a mínima sensibilidade de liderança.
Quem tiver tendências apenas para um
dos lados precisa urgentemente buscar
desenvolver o outro. Esse talvez seja o
caminho para haver uma melhor inte-
gração entre os profissionais de TI e os
de processos. b2b
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