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Gestor de processos; um
papel estratégico

Gradativamente as organiza-
ções vão tomando consciência
de que a redução de custos e o
aumento da eficiência e eficácia
só será alcançado se a admi-
nistração hierárquica der lugar
à integração das diversas áreas
da empresa numa estrutura ho-
rizontal. A última tendência nes-
se sentido é a gestão de pro-
cessos, que vem se transforman-
do no coração das grandes cor-
porações por coordenar as ações
de todas as suas áreas, desde as
vendas até o fornecimento final
de produtos e serviços aos clien-
tes e consumidores finais.

Cabe à.gestão de processos
fazer com que áreas como com
pras, logística, atendimento ao
cliente, recursos humanos, mar-
keting e finanças trabalhem in-
tegradas, em colabo-
ração e sintonia, de
modo a obter eleva-
dos índices de resul-
tados, qualidade de
atendimento, baixos
custos e alta lucra-
tividade. Ter uma ges-
tão eficiente e eficaz
de todos esses pro-
cessos é ter um co-
ração de alto desempenho livre de
riscos de enfarte. Não é à toa,
portanto, que essa metodologia
esteja sendo cada vez mais ado-
tada em países da Europa e nos
Estados Unidos. No Brasil, di-
versas empresas, não só subsi-
diárias de multinacionais, vêm
desenvolvendo sua operação para
trabalharem utilizando a gestão
de processos, todas com resul-
tados bastante positivos.

Entretanto, um dos maiores de-
safios para se adotar o novo
modelo de gestão é encontrar
"gestores de processos", ou seja,
executivos com a visão global
sobre o funcionamento da or-
ganização. Com esse perfil, serão
capazes de integrar as diversas
ireas da empresa por meio de
times multidisciplinares, em torno
de finalidades específicas.

O perfil do gestor de processos
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exige algumas características
essenciais para que ele exerça o
seu papel com competência. En-
tre elas estão: compreender a
ligação entre a estratégia em-
presarial e a cadeia de valor da
empresa; ter o domínio de me-
todologias, técnicas e ferramen-
tas para o mapeamento, dese-
nho, melhoria e redesenho dos
processos; entender a impor-
tância das equipes na execução
do novo modelo, de modo a
preparar o ambiente para uma
gestão de pessoas orientada por
competências; conhecer a in-
fluência da tecnologia e sua
adaptação como suporte a exe-
cução e visão sobre o impacto da
introdução de uma gestão orien-
tada por processos; saber con-
duzir as equipes para o "change

management".
Vemos, assim, uma

nova tendência den-
tro na gestão das or-
ganizações. O execu-
tivo especialista, fo-
cado apenas em um
segmento de atuação,
cada vez mais dará
lugar ao executivo
com uma área de res-

ponsabilidade abrangente. Em
vez de se preocupar com o re-
sultado de uma atividade es-
pecífica em sua área, ele se
preocupará com a eficiência do
conjunto de atividades em di-
versas áreas, tendo sempre foco
na qualidade final do produto ou
serviço. Já temos inclusive casos
de profissionais de RH que atra-
vés da gestão de processos se
alinharam estrategicamente aos
negócios das empresas.

Ainda não há no mercado um
número suficiente de profissio-
nais preparados para esse novo
papel nas organizações, o que
pode ser visto como uma ex-
celente oportunidade para quem
aspira galgar novas posições.
Não só para os executivos, que
tem um novo e inexplorado cam-
po de trabalho à sua frente, como
também para as instituições de
desenvolvimento do capital hu-
mano, cujo novo desafio é se
reinventar para formar uma no-
va geração de dirigentes com
uma visão mais holística e cen-
trada em resultados globais.
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