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Quando deixar de fazer significa delegar para colher frutos mais adiante. Quando uma companhia 
aérea nos permite planejar e preparar nossa viagem sozinhos via internet, ou seja, acessar 
diretamente os sistemas da empresa e executar todo o processo – reserva, alocação de assentos, 
emissão do bilhete, pagamento e até um pré-check in –, ficamos muito satisfeitos em ter "o 
controle" do processo, ainda mais de forma independente, sem precisar interagir com ninguém e 
nem explicar coisa alguma. O mesmo acontece com o internet banking: checamos nosso extrato, 
pagamos contas, aplicamos, resgatamos, enviamos DOCs na hora que queremos e em qualquer 
lugar em que tenhamos acesso à internet.  
 
De novo, estamos "no controle", dessa vez do nosso dinheiro. Na última greve dos bancários, 
muitos desses usuários nem se deram conta de que houve a greve. Por trás dessas facilidades 
que nos encantam existe um estudo complexo de como combinar uma tecnologia de 
conectividade (a internet e a capacidade do cliente de acessar diretamente os sistemas da 
empresa) com uma revisão dos processos de negócios da organização. O que os bancos e 
companhias aéreas perceberam é que muitos dos processos realizados nas agências eram 
praticamente "ditados" pelo cliente e executados pelos funcionários com acesso aos sistemas. As 
novas tecnologias permitiram "delegar" esses processos diretamente aos clientes, reduzindo 
drasticamente os custos fixos necessários para realizar o atendimento.  
 
Na prática, "trabalhamos" para essas empresas em troca de maior satisfação e maior controle 
sobre nossas interações com elas. Esse modelo de delegação de processos também é possível de 
ser alcançado em todos os demais tipos de negócios. Nem sempre será ao cliente que estaremos 
delegando processos: em muitos casos é o fornecedor que estará trabalhando para nossa 
organização, também em troca de algo que será percebido como positivo para os seus negócios 
com a nossa empresa.  
 
A implementação desse modelo de gestão traz alguns benefícios que justificam sua qualificação 
como "inteligente": 1) redução de custos fixos, substituindo-os na maior parte por custos 
variáveis; 2) foco nos processos que formam a essência do negócio e que requerem maior 
atenção dos executivos; e 3) oportunidade de fidelização de clientes e fornecedores.  
 
Na prática, trata-se de montar uma "rede" ou um "ecossistema" que congregue todos os 
participantes de uma cadeia de valor, e aproveite as ofertas de soluções tecnológicas do mercado 
para integrar os processos e os sistemas usados por todos os participantes. Para criar a "rede" 
aplicando o conceito de delegação de processos é necessário conhecer dois temas: 1) entender o 
funcionamento e o papel de cada componente do "ecossistema" a que a empresa pertence; a 
partir daí será possível produzir os insights que indicarão que processos devem ser executados e 
por quem; e 2) analisar os processos do próprio negócio em detalhe para separar as atividades 
que podem ser delegadas daquelas que necessariamente devem permanecer na empresa; ou 
seja, separar o fixo do variável.  
 
Não é algo simples de ser construído, e muito menos trabalho para poucas mentes privilegiadas.  
 
Trata-se de uma transformação do negócio que certamente envolverá várias áreas da empresa, 
diferentes níveis hierárquicos e provavelmente alguns especialistas do mercado. A boa notícia é 
que o tema vem sendo amplamente estudado e várias organizações (de consultorias a governos) 
vêm engajando-se no tema e produzindo farto material que pode ajudar, e muito, na busca das 
soluções personalizadas – por empresa, por indústria ou por geografia.  
 
Centros de terceirização estão brotando em várias partes do mundo, com especializações em 
recursos humanos, compras, logística, além de TI.  
 



Essa mudança radical no modelo de negócios só é possível porque já estão disponíveis tecnologias 
de colaboração, de integração de sistemas e de interação entre pessoas e sistemas, conexões 
wireless, soluções de portais, ferramentas eletrônicas de relacionamento e muito mais, que 
permitem repensar a forma como as coisas são feitas.  
 
O desafio das empresas é desenvolver a capacidade de investigar e entender as oportunidades 
oferecidas por cada uma dessas tecnologias, ou por seu conjunto, e traduzir esse entendimento 
em iniciativas de trans-formação do modelo de negócios e dos processos da empresa, de modo 
que se diferenciem nos seus mercados de atuação e criem as condições de competitividade para 
crescer, aumentar a lucratividade e atrair os melhores talentos para gerir e operar esse novo 
modelo de negócios. 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 15 ago. 2005, Editorial, p. A-3 


