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Não existem soluções mágicas para conservar a empresa sadia. 
 
Muitas empresas buscam uma fórmula consistente para executar funções vitais em suas diversas 
etapas, ou seja, os processos críticos, desde a entrada da matéria-prima ou compra de insumos, 
até a fabricação, venda, entrega, estoque e demais funções administrativas, financeiras e 
gerenciais.  
 
Não existem soluções mágicas para conservar o coração da empresa forte e sadio.  
 
Porém, para começar direito e garantir o sucesso de seu projeto de mapeamento e otimização de 
processos, identifique um patrocinador com alto cargo hierárquico na empresa.  
 
Quanto mais alto o cargo do patrocinador, mais alta será a probabilidade de sucesso.  
 
Conseguir com que funcionários das áreas da empresa disponibilizem seu tempo para discutir 
sobre processos é uma tarefa árdua. É necessário que as pessoas saibam que existe um diretor 
ou qualquer outra pessoa com um cargo importante responsável pelo resultado do projeto e que 
irá cobrar pelo trabalho de mapeamento e otimização.  
 
De outra forma, existe uma grande possibilidade dos executores dos processos definirem 
prioridade baixa para a tarefa de discutir os processos com a equipe de projeto e os resultados 
tendem a ter qualidade baixa. 
 
Depois de definir o patrocinador ideal para seu projeto, identifique claramente qual metodologia 
será utilizada durante o projeto. Se não forem definidas etapas de esclarecimento e 
convencimento das pessoas a serem envolvidas, a tendência é que as mesmas não sejam 
cooperativas. Se a forma de discutir os processos não for a mais adequada para a empresa, existe 
o risco de levantar informações insuficientes para a sua posterior análise.  
 
Se não for identificada a matriz correta para o mapeamento dos processos, existe o risco de criar 
documentos com fluxos totalmente despadronizados. Enfim, todas as etapas da metodologia 
devem estar definidas e todas as frentes de mapeamento de processos devem segui-las sem 
exceções. Após seus processos estarem bem documentados e analisados sob diferentes pontos de 
vista, a empresa estará pronta para pensar em sua automatização. Nesse momento, será 
necessário selecionar o melhor sistema para automatizar seus procedimentos. Existem diferentes 
tipos de sistemas e diferentes fornecedores com diversas funcionalidades para essa necessidade. 
Não se precipite. Convoque os fornecedores mais adequados. Explique o momento em que seu 
projeto se encontra. Faça um projeto de aderência do sistema que você está pensando em 
implementar. Nunca se esqueça que a implementação do sistema está por vir! Quanto mais 
esforço você dispender agora, menos traumática será a implementação. 
 
Com certeza existem diretores de TI que hoje se arrependem de não terem analisado e planejado 
melhor a implementação de um sistema. Cuidado com templates e modelos de referência.  
 
Essas ferramentas são ótimas para aumentar a velocidade do projeto de implementação, mas 
precisam ser bem utilizadas. Se for contratar uma consultoria, detalhe como será a fase de 
aderência do sistema aos seus processos. Identifique bem possíveis dificuldades e esforços de 
implementação.  
 
Execute um projeto piloto e analise em detalhes os seus resultados. Todas os esforços anteriores 
de nada adiantarão se as pessoas que executam os processos não forem as mais adequadas.  



Conhecimentos, habilidades e atitudes dos colaboradores são extremamente importantes. Por 
esse motivo, a área de recursos humanos é cada vez mais importante para a empresa. A seleção 
precisa ser assertiva e os colaboradores devem ser capazes de executar os processos mapeados, 
otimizados e implementados de forma eficaz. 
 
Fórmula  
 
Após listar todos esses itens, conseguimos chegar a seguinte fórmula: Sponsor + Metodologia+ 
Projeto + Sistema + Recursos Humanos > Processos Executados com Sucesso. 
 
Analisando a fórmula, percebemos que o esforço é considerável. Não podemos encarar esse tipo 
de projeto de forma simplista e nem podemos fugir dele. Pense que cada atividade de um 
processo é executada milhares de vezes em um ano. Imagine o impacto de demorar um minuto a 
mais em cada execução de cada atividade de vários processos. Quanto mais demorar para 
resolver essa situação, maior será a perda de sua empresa com a execução dos processos.  
Conseguiu imaginar? Então, mãos a obra! 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 18 abr. 2006, Carreiras & Gestão, p. B2. 
 


