
omo professor e consultor empresarial tenho notado, 
ao longo do tempo, que as empresas ainda têm 
essa dúvida, pois levar uma organização a ter seus 

processos desenhados e, consequentemente, conhecidos 
por todos os funcionários, não é uma tarefa fácil. 
Mas, afinal, o que são processos? Precisamos realmente 
deles? Como os processos podem ajudar uma organização 
a ganhar dinheiro? 
Em primeiro lugar, devemos trazer à memória o que é um 
processo. É algo que transforma as entradas (matéria-
prima, informações, consumidores - que serão tratados, 
transformados ou convertidos em algo) por meio de um 
processo de transforrnação (físico, químico, tecnológico, 
psicológico etc - que agem sobre os recursos de entrada) 
em algo que produza um valor de saída (atributo de 
qualidade, dinheiro, etc). Vamos a alguns exemplos: 
uma linha aérea tem como recursos de entrada: avião, 
pilotos e sua equipe, passageiros, carga e sua equipe de 
terra e o seu processo de transformação é de transportar 
passageiros e carga, onde o valor de saída é percebido 
quando os passageiros e a carga chegam a seus destinos 
com segurança e dentro do horário previsto. Outro 
exemplo poderia ser uma fábrica de comida congelada, 
onde os recursos de entrada são a comida fresca, os 
funcionários, equipamentos de produção dos alimentos, 
os congeladores e o processo de transformação será 
realizado por meio da preparação da comida e seu 
posterior congelamento, sendo que o valor de saída é 
percebido pelos consumidores, que têm uma comida 
congelada bem embalada, com data de validade visível e 
os nutrientes mantidos. 
Os processos existem então para dar segurança às 
organizações, pois eles determinam um padrão a ser 
seguido pelos funcionários a fim de que a missão da 
organização seja cumprida. Logo, se a missão é a razão 
de existência de uma empresa, devem garantir que essa 
missão seja realizada e, dessa forma, a organização possa 
ganhar dinheiro. Os processos dão visibilidade, pois os 
mesmos devem ser conhecidos pelos funcionários a fim de 
que eles cumpram todas as etapas com segurança, pois há 
um conjunto de procedimentos escritos, e com o histórico 

das melhorias contínuas efetuadas, produz-se uma saída 
com valor agregado, partindo-se das entradas. Seoprimeiro 
princípio para que os processos produzam valor percebido 
é o da visibilidade, pode-se dizer também que os processos 
devam ser abrangentes, sincronizados, terem continuidade 
e ser o mais simples possível. O que um processo precisa 
é garantir um valor agregado constante, ao menor custo 
ao longo do tempo, o que provoca um relacionamento 
horizontal, rápido e objetivo entre os clientes, a empresa e 
seus fornecedores. 
Se uma empresa não está ganhando dinheiro pode ser que 
seus processos estejam burocratizados ou lentos demais, 
fazendo com que os funcionários tenham retrabalho ou 
perda de tempo em busca de procedimentos que não 
estão formalizados. Se um processo não agregar valor, 
gera desperdício de recursos financeiros, de materiais, 
equipamentos e de tempo, portanto, tem que ser suprimido 
ou redesenhado. 
Será que os processos são válidos para um departamento de 
marketing de uma instituição de ensino superior? A resposta 
é sim, pois imagino que, inicialmente, deve-se ter uma área 
de novos negócios, que irá ouvir os desejos do cliente - que, 
nesse caso, pode ser um diretor de faculdade, cujo gerente 
de projetos realizará o "briefing", que se converterá num 
escopo claro e bem definido do que a faculdade deseja 
anunciar ao seu público-alvo por meio de um "folder". Esse 
escopo segue para o departamento de arte e criação que 
faz o desenvolvimento do material, o qual será produzido 
junto às gráficas e, posteriormente, sendo enviado via 
mala direta, onde sem um processo bem definido essas 
atividades não seriam sincronizadas e poderia haver muito 
retrabalho e demora na entrega do produto final. 
Enfim, se um processo é um conjunto de atividades 
realizadas numa sequência determinada, que produz um 
bem ou um serviço, acredita-se que as empresas precisam 
deles para poder ter sustentabilidade em suas operações. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 45, n. 475, p. 22, ago. 2012. 




