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Aumentar a produtividade sem enxugar os quadros da empresa é um dos benefícios prometidos 
com a implantação do sincronismo organizacional. O novo conceito de gestão, criado por Paulo 
Rocha e Alan Albuquerque, da RBG Consultores, melhora o processo interno, integrando 
departamentos, fortalecendo o trabalho em equipe e diminuindo a concorrência interna na 
empresa.  
 
- Na tentativa de atingir os objetivos da empresa, por impulso, gestores fazem de tudo, até ações 
que vão contra as de outros setores - diz Lion de Macedo Andreassa, gerente de novos negócios 
da RBG, ao explicar a origem do conceito. Segundo ele, a nova metodologia para redesenho de 
processos "tem como premissa a máxima dos Três Mosqueteiros: um por todos e todos por um".  
 
O processo deve ser encarado como a interface entre diversas áreas, do pedido à entrega. Para 
estimular o trabalho em equipe, faz-se um plano de remuneração variável em função de cada 
processo. O primeiro passo, portanto, é a sensibilização da diretoria da empresa para a nova 
estratégia.  
 
Com os objetivos traçados, faz-se uma lista dos processos da organização para, então, 
redesenhá-los. É escalada uma equipe para treinamento - formada pela área de Recursos 
Humanos e Tecnologia da Informação -, cujos membros tornam-se, depois de finalizada 
implantação, consultores internos.  
 
Durante a implantação, pelo menos 20% do tempo de trabalho dessas pessoas fica 
comprometido. O prazo médio dado pela RBG Consultores para a implantação do sistema é de 
seis meses. "Buscamos agilidade, mostrando o trabalho na prática, para não desmotivar a 
equipe", conta Andreassa.  
 
A Nextel foi uma das empresas que aderiu ao sincronismo organizacional e obteve bons 
resultados. "A área de cobranças aumentou o percentual de recebimento em 10%. Ganhamos 
ainda em agilidade e qualidade no atendimento aos clientes", conta Fernando Kehl Jobim, 
coordenador de processos da empresa, que trabalhou na gerência dos projetos de sincronismo.  
 
No primeiro projeto, 15 pessoas estavam envolvidas diretamente e outras 120, indiretamente. 
"Durante a implantação, elas já levavam novas idéias para suas áreas de atuação. Foi positivo", 
acrescenta Jobim.  
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